Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
(zwane dalej IWZ)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE
Podstawa: art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
oraz usług kurierskich na rzecz Miasta Słupska i jego jednostek
organizacyjnych w roku 2018
Numer postępowania RZP.271.9.2017

ZATWIERDZAM
Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Iwona Wójcik
SEKRETARZ MIASTA

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 24 października 2017 r.
na stronie internetowej Zamawiającego bip.um.slupsk.pl

Słupsk, dnia 24 października 2017 roku
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IWZ zawierają następujące rozdziały i załączniki:

Numer
rozdziału
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

Nazwa rozdziału
Nazwa i adres Zamawiającego
Podstawa prawna udzielenia zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Termin realizacji zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
Wymagania dotyczące wadium
Termin związania ofertą
Opis sposobu przygotowywania ofert
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamówienia częściowe
Oferty wariantowe
Informacje dotyczące aukcji elektronicznej
Informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Informacje dodatkowe
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Załączniki do IWZ

Numer
załącz

Nazwa załącznika

nika
1

Wykaz jednostek organizacyjnych

2A

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I zamówienia (razem IWZ)

2B

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część II zamówienia

3A

Formularz ofertowy – Część I zamówienia

3B

Formularz ofertowy – Część II zamówienia

4A

Formularz cenowy – Część I zamówienia

4B

Formularz cenowy – Część II zamówienia

5A

Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu - Część I zamówienia

5B

Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu - Część II zamówienia

6

Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania

7A

Wykaz wykonanych usług - Część I zamówienia

7B

Wykaz wykonanych usług - Część II zamówienia

8

Wykaz placówek oddawczo-awizacyjnych

9

Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej

10

Wykaz Podwykonawców

11

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swój potencjał

12A

Istotne postanowienia umowy - Część I zamówienia

12B

Istotne postanowienia umowy - Część II zamówienia
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
MIASTO SŁUPSK
Adres: Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
Numery telefonu: 59 84-88-372,
Adresy stron internetowych: www.slupsk.pl, bip.um.slupsk.pl
Numer NIP 839-10-05-507, REGON 000590645
Adres do korespondencji:
Urząd Miejski w Słupsku
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Adres: Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
e-mail: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl
Miasto Słupsk w niniejszym postępowaniu działa jako Zamawiający w imieniu własnym
i na rzecz jednostek organizacyjnych miasta na podstawie udzielonych pełnomocnictw
i zawartego porozumienia oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska Nr 372/RZP/2017
z dnia 28 kwietnia 2017r. oraz nr 891/RZP/2017 z dnia 28 sierpnia 2017r. (podstawa
prawna: art.16 ust. 1, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. Z 2017 r. poz. 1579
z późn. zm. zwanej dalej ustawą Pzp). Wykaz Zamawiających uczestniczących
w postępowaniu stanowi Załącznik Nr 1 do IWZ – Wykaz jednostek organizacyjnych,
zwanych dalej „Jednostkami”.

II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy, o wartości szacunkowej
zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Niniejsze IWZ wraz ze wszystkimi załącznikami zostały udostępnione na stronie
internetowej Zamawiającego bip.um.slupsk.pl i pobierane są samodzielnie przez
Wykonawców.
3. Na stronie internetowej wskazanej w pkt. 2 niniejszego rozdziału Zamawiający
będzie zamieszczał na bieżąco wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przeprowadzenia postępowania, m. in. uzupełnienia, modyfikacje, wyjaśnienia,
zmiany treści IWZ.
4. Wykonawca winien zapoznać się z treścią IWZ i na bieżąco monitorować zawartość
umieszczanych tam informacji. Za zapoznanie się z całością udostępnionych na
stronie internetowej Zamawiającego dokumentów odpowiada wyłącznie Wykonawca.
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych, kurierskich, paczek i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy
Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1481) na rzecz Miasta
Słupska oraz jego jednostek organizacyjnych zgodnie z Wykazem jednostek
organizacyjnych, stanowiącym Załącznik nr 1 do IWZ. Przedmiot zamówienia został
podzielony na dwie części:
część I: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek;
Kod CPV: 64100000-7 – usługi pocztowe i kurierskie
64110000-0 – usługi pocztowe
60000000-8 – usługi transportowe
część II: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich.
Kod CPV: 64100000-7 – usługi pocztowe i kurierskie
64120000-3 - usługi kurierskie
60000000-8 – usługi transportowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki Nr 2A/2B do IWZ.
Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych
postanowieniach umowy, które stanowią Załączniki Nr 12A/12B do IWZ.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.
3. Ilości podane w Załączniku Nr 4A/4B do IWZ są ilościami orientacyjnymi, służącymi
do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zostanie
zawarta umowa, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w ilościach podanych
w tabeli (Załącznik Nr 4A/4B do IWZ). Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania
z prawa opcji w zakresie +/- 30% wartości brutto podanej w ofercie Wykonawcy.
Oznacza to, że Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona
z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70 % wartości brutto podanej w ofercie
Wykonawcy. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zależności od jego potrzeb
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia maksymalnie do wartości o 30% wyższej
od wartości brutto podanej w ofercie Wykonawcy.
4. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia – tzw. KLAUZULA
SPOŁECZNA
4.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących
w wykonywaniu zamówienia było:
a) co najmniej 10 listonoszy oraz 1 pracownik obsługi administracyjnej dla części
I zamówienia;
b) co najmniej 1 kurier oraz 1 pracownik obsługi administracyjnej dla części II
zamówienia zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę w wymiarze co
najmniej ¾ etatu czasu pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,
mianowania, spółdzielczej umowy o pracę
w rozumieniu ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1166 z późn. zm.) lub
właściwych przepisów państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
w ramach zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca
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2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) (np. zatrudnienie
wspierane, w tym w ramach spółdzielni socjalnej lub Indywidualne Programy
Zatrudnienia Socjalnego) lub odpowiadające mu programy lub formy zatrudnienia
określone w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
4.2. Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w pk-cie 4.1. a-b były
pracownikami Wykonawcy lub podwykonawcy.
4.3. Zatrudnienie minimalnej liczby wskazanych
nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.

osób

powinno

trwać

4.4. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego (niezwłocznie
jednak nie później niż 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiego
wezwania) do udokumentowania spełniania faktu zatrudnienia osób, poprzez
przedłożenie Zamawiającemu zbiorczego zestawienia osób zatrudnionych na
umowę o pracę przy wykonaniu Umowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż
wszystkie osoby ujęte sumarycznie w zestawieniu zatrudnione były przy
wykonaniu przedmiotu Umowy wg stanu na określony dzień na podstawie umowy
o pracę.
4.5. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie zgłoszenia, w trakcie realizacji
umowy, Wykonawcy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w celu
zweryfikowania spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia.
4.6. W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji
zamówienia wymaganej liczby wskazanych osób, Zamawiający będzie
uprawniony do rozwiązania umowy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: od dnia 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. lub do wyczerpania
kwoty, stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.
W przypadku zawarcia umowy po 1.01.2018 r. termin realizacji zamówienia rozpocznie
się z dniem podpisania umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. dla części I zamówienia:
1.1.1. uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej oraz za granicą, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych,
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1481);
__
6
tel: +48 59 84 88 300
www.fb.com/MiastoSlupsk
urzad@um.slupsk.pl
www.slupsk.pl

1.1.2. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
a) wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, głównych usług polegających na
świadczeniu usług pocztowych o wartości co najmniej 280 000 brutto łącznie, w tym co
najmniej jednej usługi o wartości minimum 100 000 zł brutto oraz załączy dowody (np.
referencje), że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik Nr
7A do IWZ). Jeżeli usługi były lub są wykonywane na rzecz Zamawiającego – referencje
nie są wymagane;
b) oraz wykaże, że dysponuje:
 siecią placówek oddawczo-awizacyjnych, zlokalizowanych na terenie całego
kraju – min. po jednej placówce w każdej gminie. Każda placówka musi być
oznaczona nazwą i logo Wykonawcy w sposób zapewniający widoczność oraz
zapewniać prawidłowe zabezpieczenie przesyłek przed dostępem osób trzecich,
w szczególności gwarantować zachowanie tajemnicy pocztowej i ochronę danych
osobowych. Wszystkie placówki oddawczo-awizacyjne muszą posiadać
wyodrębnione, zadaszone, osłonięte od wiatru, dedykowane do obsługi przesyłek
pocztowych miejsca, spełniać wymogi Prawa pocztowego,
 co najmniej 10 placówkami oddawczo-awizacyjnymi zlokalizowanymi w granicach
administracyjnych miasta Słupska, w których każda z Jednostek wymienionych
w Załączniku nr 1 do IWZ będzie nadawała przesyłki pocztowe na podstawie
umowy zawartej z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający zastrzega, że co najmniej w jednej z placówek Zamawiający musi
mieć możliwość nadawania przesyłek pocztowych w dni robocze do godz. 20:00.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wskazać co najmniej dwie placówki
zlokalizowane na terenie miasta Słupska, w tym jedna w centrum, w których
będzie świadczona usługa dla „klientów masowych”, tj. Jednostki nie oczekując
w kolejce pozostawią przesyłki pocztowe wraz z książką nadawczą, którą odbiorą
dnia następnego. Wszystkie placówki muszą być czynne co najmniej 5 dni
w tygodniu przez co najmniej 7 godzin, przy czym każda placówka musi być
czynna w godzinach popołudniowych co najmniej do godz. 17:00. Każda
placówka musi być oznaczona nazwą i logo Wykonawcy w sposób zapewniający
widoczność oraz zapewniać prawidłowe zabezpieczenie przesyłek przed
dostępem osób trzecich, w szczególności gwarantować zachowanie tajemnicy
pocztowej i ochronę danych osobowych. Wszystkie placówki oddawczoawizacyjne muszą posiadać wyodrębnione, zadaszone, osłonięte od wiatru,
dedykowane do obsługi przesyłek pocztowych miejsca, spełniać wymogi Prawa
pocztowego (Załącznik Nr 8 do IWZ),

1.2. Dla Części II zamówienia:
1.2.1. uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru
operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1481);
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1.2.2. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednej głównej usługi polegającej
na świadczeniu usług kurierskich o wartości co najmniej 11 000 brutto oraz załączy
dowody (np. referencje), że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
(Załącznik Nr 7B do IWZ). Jeżeli usługi były lub są wykonywane na rzecz
Zamawiającego – referencje nie są wymagane.
1.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców określonych
w art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem Nr 11
do IWZ.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pk 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli
podmioty te zrealizują usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie
Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
__
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Podwykonawców, jeżeli są znani na etapie prowadzenia postępowania, zgodnie
z załącznikiem Nr 10 do IWZ.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
5. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania
o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego
umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym ustanowionego
Wykonawcę – Pełnomocnika, poprzez reprezentujące ich osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia:
1) warunek wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp musi być spełniony przez każdego z Wykonawców;
2) warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt. 1.1. i 1.2. niniejszego
rozdziału mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń
i dokumentów załączonych do oferty w oparciu o dyspozycje zawarte w rozdz. VI
niniejszej IWZ.
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9. Przy dokonaniu oceny spełniania warunków Zamawiający będzie się kierował regułą
„spełnia” albo „nie spełnia”.
10. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.
11. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1. Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz ofertowy, stanowiący Załącznik
Nr 3A/3B do IWZ oraz formularz cenowy, stanowiący Załącznik Nr 4A/4B do IWZ należy
dołączyć:
1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia potwierdzające, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu określone w rozdziale V niniejszych IWZ, zgodnie z załącznikami
Nr 5A/5B i 6 do IWZ.
1.2. w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji
ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą. Wzór dokumentu stanowi załącznik Nr 11 do IWZ.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia,
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
2.1 dla części I:
2.1.1. zaświadczenie potwierdzające, że Wykonawca został wpisany do rejestru
operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), o którym mowa w rozdziale V.1.1.1,
z którego wynika, iż obszar, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa
obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicę;
2.1.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa
w rozdziale V.1.1.2a w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
__
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składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których zostały wykonane – o treści zgodnej z Załącznikiem Nr 7A do IWZ –
oraz załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli usługi
były lub są wykonywane na rzecz Zamawiającego – referencje nie są wymagane;
2.1.3. wykaz placówek oddawczo-awizacyjnych zlokalizowanych w granicach
administracyjnych miasta Słupska wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi placówkami w celu potwierdzenia spełniania warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w rozdziale V pkt.
1.1.2.b niniejszych IWZ, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do IWZ;
2.1.4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp dotyczący Wykonawcy oraz
podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia Wykonawcy zasobów, zgodnie
z pkt. V.2 niniejszego IWZ - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2.2. dla części II:
2.2.1. zaświadczenie potwierdzające, że Wykonawca został wpisany do rejestru
operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), o którym mowa w rozdziale V.1.2.1;
2.2.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w rozdziale V.1.2.2. IWZ
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu,
wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane – o treści
zgodnej z Załącznikiem Nr 7B do IWZ – oraz załączeniem dowodów, że usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli usługi były lub
są wykonywane na rzecz Zamawiającego – referencje nie są wymagane;
2.2.3. aktualny
odpis
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i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp dotyczący Wykonawcy oraz podmiotu, który
zobowiązał się do udostępnienia Wykonawcy zasobów, zgodnie z pkt. V.2. niniejszego
IWZ - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do IWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w pkt. VI.2-3 niniejszych IWZ, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r., poz. 570).
Wykonawca jest zobowiązany wskazać takie dokumenty oraz podać informację gdzie
są dostępne (np. nazwę i nr postępowania, w którym zostały złożone, adres strony
internetowej, itp.)
5. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy, w tym podmioty zagraniczne,
przedkładają zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
6. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej,
zamiast
dokumentów,
o
których
mowa
w rozdziale VI.2.1.5. i VI.2.2.3. składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
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VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie

o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim
z zachowaniem formy pisemnej.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem:
RZP.271.9.2017.
3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wnioski, oświadczenia,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem
lub drogą elektroniczną.
4. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń
i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz
pełnomocnictwa.
5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres
Zamawiającego lub adres e-mail podany w rozdziale I niniejszego IWZ.
6. Zamawiający
może
kontaktować
się
z
Wykonawcami
z
adresów:
w.wasiak@um.slupsk.pl, d.szlyk@um.slupsk.pl, g.warsinski@um.slupsk.pl lub z adresu
zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl.
7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, oświadczenia,
zawiadomienia, inne informacje oraz pytania faksem lub drogą elektroniczną, każda ze
Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający uzna, że pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany
przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z treścią pisma.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści IWZ,
jednak nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazano IWZ, oraz zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono IWZ, tj.
bip.um.slupsk.pl, bez ujawniania źródła zapytań.
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem
terminu składania ofert zmienić treść IWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na
stronie internetowej, na której zamieszczono IWZ – bip.um.slupsk.pl.
12. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Wojciech Wasiak,
Dorota Szłyk oraz Grzegorz Warsiński.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
__
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie
Wykonawców, którzy złożyli oferty.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu
zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści IWZ.
2. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością
wszystkich dokumentów składających się na IWZ, które należy odczytywać wraz
z ewentualnymi zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
3. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią wzoru formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik Nr 3A/B do IWZ i złożona wraz z wymaganymi
oświadczeniami i dokumentami, w języku polskim, pismem czytelnym
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez osobę
lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Umocowanie (pełnomocnictwo) do podpisania złożonej oferty winno być dołączone
do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
5. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
7. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
8. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała
propozycji alternatywnych.
9. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko, tzn. ponosi wszelkie
konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.Wszystkie załączniki do oferty oraz wszystkie strony oferty, które są nośnikami
informacji zaleca się ponumerować. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub
złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek. Brak powyższego nie
skutkuje odrzuceniem oferty.
11.Błędy należy poprawić przez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych
wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty należy parafować
i datować własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
12.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na
język polski.
13.Ofertę należy umieścić w dwóch nieprzejrzystych kopertach, które będą
zaadresowane na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Słupsku, Samodzielny
Referat Zamówień Publicznych, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, oraz będą
posiadać oznaczenia:
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Postępowanie na usługę
pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
oraz usług kurierskich na rzecz Miasta Słupska i jego jednostek organizacyjnych
w roku 2018”
Część ……...
RZP.271.9.2017
Nie otwierać przed dniem 7 listopada 2017 roku godz. 10:00
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę
i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ją bez otwierania w przypadku
stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.
14.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie wynikające z nienależytego
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych
informacji.
15.Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
16.Zmiana i wycofanie oferty:
1) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę;
2) powiadomienie o wprowadzeniu zmiany musi zostać złożone w sposób i formie
przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie musi być dodatkowo oznaczone
określeniem „ZMIANA”. Dla wycofania oferty wystarczy złożenie pisma w tej
sprawie. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentów
stwierdzających, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do
reprezentowania Wykonawcy.
17.Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie
później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
18.Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
19.Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp. Zastrzeżone informacje należy wskazać w formularzu oferty (Załącznik Nr 3A/B
do IWZ) oraz złożyć w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznaczonej
napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku niezabezpieczenia przez
Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej
IWZ, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
SKŁADANIE OFERT
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Słupsku, w Kancelarii Urzędu, Plac
Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk – pokój nr 6 - nie później niż do dnia 7 listopada 2017
roku do godz. 9:30. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej
zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
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OTWARCIE OFERT
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 7 listopada 2017 roku o godz. 10:00.
w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3,
76-200 Słupsk – w pok. 119.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków
płatności zawartych w ofertach.
7. Informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert
zamieści na stronie internetowej bip.um.slupsk.pl.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszych IWZ,
powinien w cenie brutto ująć wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także
ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
2. Cenę oferty, z uwzględnieniem podatku VAT, należy przedstawić w formularzu
oferty, stanowiącym Załącznik Nr 3A/B do IWZ. Cena oferty określa szacunkowe
wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o czym mowa w pkt. III.3. IWZ.
3. Ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu
cenowym zgodnie z Załącznikiem Nr 4A/B do IWZ.
4. Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku i podana w złotych
polskich liczbowo i słownie.
5. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
1. Zamawiający przy wyborze oferty w części I kierować się będzie następującymi
kryteriami:
Lp

Kryterium oceny ofert

__
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1

Cena

60

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt,
pozostałe proporcjonalnie mniej.

2

Liczba placówek oddawczoawizacyjnych zlokalizowanych w
granicach administracyjnych
miasta Słupska, w których każda z
Jednostek wymienionych w
Załączniku nr 1 do IWZ będzie
nadawała przesyłki pocztowe na
podstawie umowy zawartej z
Wykonawcą

20

Oferta z największą liczbą placówek
otrzyma 20 pkt, pozostałe
proporcjonalnie mniej.

Liczba listonoszy zatrudnionych na
umowę o pracę u Wykonawcy
biorących udział w realizacji
niniejszego zamówienia

10

Termin płatności rachunku/faktury

10

3

4

Minimalna liczba placówek -10

Oferta z największą liczbą
zatrudnionych pracowników otrzyma 10
pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej.
Minimalna liczba osób - 10
Oferta z najdłuższym terminem
płatności otrzyma 10 pkt, pozostałe
proporcjonalnie mniej.
minimalny termin płatności -14 dni,
maksymalny termin płatności – 30 dni

Metodologia oceny ofert
w kryterium Nr 1 „cena” - do oceny ofert będzie brana cena ofertowa brutto,
wskazana w formularzu oferty (Załącznik Nr 3A do IWZ). Oferta z najniższą ceną
otrzyma 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej. Do wyliczenia punktów Zamawiający
zastosuje następujący wzór:
C = (Con /Cob) x 100 pkt x 60%
gdzie:
C – liczba punktów przyznana w kryterium cena.
Con - najniższa oferta cenowa
Cob - cena oferty badanej
100 pkt – przelicznik punktowy
60% - waga kryterium (0,6)

w kryterium Nr 2 – „Liczba placówek oddawczo-awizacyjnych zlokalizowanych
w granicach administracyjnych miasta Słupska, w których każda z Jednostek
wymienionych w Załączniku nr 1 do IWZ będzie nadawała przesyłki pocztowe na
podstawie umowy zawartej z Wykonawcą” - Oferta z największą liczbą placówek
otrzyma 20 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej. Wykonawca deklaruje liczbę placówek
w Formularzu Ofertowym.
__
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Wszystkie placówki muszą być czynne co najmniej 5 dni w tygodniu przez co najmniej 7
godzin, przy czym każda placówka musi być czynna w godzinach popołudniowych co
najmniej do godz. 17:00. Każda placówka musi być oznaczona nazwą i logo Wykonawcy
w sposób zapewniający widoczność oraz zapewniać prawidłowe zabezpieczenie
przesyłek przed dostępem osób trzecich, w szczególności gwarantować zachowanie
tajemnicy pocztowej i ochronę danych osobowych. Wszystkie placówki oddawczoawizacyjne muszą posiadać wyodrębnione, zadaszone, osłonięte od wiatru, dedykowane
do obsługi przesyłek pocztowych miejsca, spełniać wymogi Prawa pocztowego, a ich
liczba nie może być mniejsza niż 10.
Do wyliczenia punktów Zamawiający zastosuje następujący wzór:
P1 = ( P1ob/P1on) x 100 pkt x 20%
gdzie:
P1 – liczba punktów przyznana w kryterium ilość placówek
P1ob – liczba placówek w ofercie badanej
P1on – liczba placówek w ofercie z największa liczbą placówek
100 pkt – przelicznik punktowy
20% - waga kryterium (0,2)

w kryterium Nr 3 - Liczba listonoszy zatrudnionych na umowę o pracę u Wykonawcy
biorących udział w realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający, zgodnie z pkt.
III.4 IWZ, wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia co najmniej 10 listonoszy.
Dodatkowe punkty w kryterium zostaną przyznane Wykonawcy, który wykaże
zatrudnienie większej liczby listonoszy. W Formularzu ofertowym Wykonawca
zobowiązany jest określić liczbę listonoszy bezpośrednio biorących udział
w zamówieniu, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na co najmniej 3/4
etatu). Do wyliczenia punktów Zamawiający zastosuje następujący wzór:
P2 = ( P2ob/P2on) x 100 pkt x 10%
gdzie:
P2 – liczba punktów przyznana w kryterium ilość pracowników
P2ob – liczba pracowników w ofercie badanej
P2on – liczba pracowników w ofercie z największa liczbą pracowników
100 pkt – przelicznik punktowy
10% - waga kryterium (0,1)

w kryterium nr 4 - „termin płatności rachunku/faktury” - Oferta, z najdłuższym
terminem otrzyma 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej. Oferowany termin płatności
nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni. Do wyliczenia punktów
Zamawiający zastosuje następujący wzór:

T = (To / T max) x 100 pkt x 10%
gdzie:
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T - liczba punktów przyznana w kryterium termin płatności
T o – liczba dni terminu płatności w ofercie badanej
T max - liczba dni oferty z najdłuższym termin płatności
100 pkt – przelicznik punktowy
10% - waga kryterium (0,1)

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie
poniższego wzoru:
Lp = C + P1+P2 + T
gdzie
Lp -liczba punktów
C – liczba punktów przyznanych w kryterium cena
P1 - liczba punktów przyznanych w kryterium Ilość placówek
P2 – liczba punktów przyznana w kryterium ilość pracowników
T - liczba punktów przyznana w kryterium termin płatności

2. Zamawiający przy wyborze oferty w części II kierować się będzie następującymi
kryteriami:
Lp

Kryterium oceny ofert

Waga (%)

Metodologia oceny

1

Cena

60

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60
pkt, pozostałe proporcjonalnie
mniej.

2

Liczba kurierów zatrudnionych na
umowę o pracę u Wykonawcy
biorących udział w realizacji
niniejszego zamówienia

20

Oferta z największą liczbą
zatrudnionych pracowników
otrzyma 20 pkt, pozostałe
proporcjonalnie mniej.
Minimalna ilość osób - 1

3

Termin płatności

20

Oferta z najdłuższym terminem
płatności otrzyma 10 pkt, pozostałe
proporcjonalnie mniej.
minimalny termin płatności -14 dni,
maksymalny termin płatności – 30
dni.

Metodologia oceny ofert
w kryterium Nr 1 „cena” - do oceny ofert będzie brana cena ofertowa brutto,
wskazana w formularzu oferty (Załącznik Nr 3B do IWZ). Oferta z najniższą ceną
otrzyma 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej. Do wyliczenia punktów Zamawiający
zastosuje następujący wzór:
C = (Con /Cob) x 100 pkt x 60%
__
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gdzie:
C – liczba punktów przyznana w kryterium cena.
Con - najniższa oferta cenowa
Cob - cena oferty badanej
100 pkt – przelicznik punktowy
60% - waga kryterium (0,6)

w kryterium Nr 2 - Liczba kurierów zatrudnionych na umowę o pracę u Wykonawcy
biorących udział w realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający, zgodnie ma pkt
III.4 IWZ, wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia co najmniej 1 kuriera.
Dodatkowe punkty w kryterium zostaną przyznane Wykonawcy, który wykaże
zatrudnienie większej liczby kurierów. W Formularzu ofertowym Wykonawca
zobowiązany jest określić liczbę kurierów bezpośrednio biorących udział
w zamówieniu, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na co najmniej 3/4
etatu). Do wyliczenia punktów Zamawiający zastosuje następujący wzór:
P2 = ( P2ob/P2on) x 100pkt x 20%
gdzie:
P2 – liczba punktów przyznana w kryterium ilość pracowników
P2ob – liczba pracowników w ofercie badanej
P2on – liczba pracowników w ofercie z największa liczbą pracowników
100 pkt – przelicznik punktowy
20% - waga kryterium (0,2)

w kryterium nr 3 - „termin płatności” - Oferta, z najdłuższym terminem otrzyma
10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej. Oferowany termin płatności nie może być
krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni. Do wyliczenia punktów Zamawiający
zastosuje następujący wzór:

T = (To / T max) x 100pkt x 10%
gdzie:
T - liczba punktów przyznana w kryterium termin płatności
T o – termin płatności rachunku/faktury VAT zadeklarowany w ofercie ocenianej
T max - najdłuższy możliwy termin płatności rachunku/faktury VAT (30 dni)
100 pkt – przelicznik punktowy
10% - waga kryterium (0,1)

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie
poniższego wzoru:
Lp = C + P1 + T
__
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gdzie
Lp -liczba punktów
C – liczba punktów przyznanych w kryterium cena
P1 – liczba punktów przyznana w kryterium ilość pracowników
T - liczba punktów przyznana w kryterium termin płatności

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz
uzyska największą liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny ofert
określonymi powyżej.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
5. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy
Pzp zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
określonym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą Pzp.
3. Jeżeli umowę ma podpisać osoba lub osoby reprezentujące Wykonawcę inne niż
osoby podpisujące ofertę, Wykonawca najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie
z nim umowy, przed jej podpisaniem przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwo
upoważniające wskazane osoby do zawarcia umowy. Przedłożenie pełnomocnictwa
nie jest wymagane, jeżeli upoważnienie do zawarcia (podpisania) umowy przez
wskazane osoby wynika z dokumentów załączonych do oferty.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
zawierającej, co najmniej oznaczenie Stron, cel działania, czas trwania umowy,
zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidzianych przez każdą ze Stron oraz
zasady dokonywania rozliczeń.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Istotne dla Stron postanowienia umowy zawarte są w Załączniku Nr 12A/12B do
IWZ.
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2. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień umowy zgodnie z § 9
istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik Nr 12A/12B do IWZ.
3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
XVII. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
XVIII. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
XXI. INFORMACJE DODATKOWE
1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszych IWZ mają zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017r., poz. 1579);
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r., poz. 459
z późn. zm.);
3) ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2017r., poz.
1481), oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2) Integralną częścią niniejszej IWZ są załączniki wymienione na stronie 3 IWZ.
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Załącznik Nr 2A do IWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część I zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo
Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1481) na rzecz Miasta
Słupska oraz jego jednostek zgodnie z Wykazem jednostek organizacyjnych,
stanowiącym Załącznik nr 1 do IWZ.
2.

Zakres zamówienia obejmuje:
2.1. Przesyłki listowe do 350 g w obrocie krajowym:
Nierejestrowana ekonomiczna
Nierejestrowana priorytetowa
Rejestrowana polecona-ekonomiczna
Rejestrowana polecona-priorytetowa
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa

– Gabaryt A i B
– Gabaryt A i B
– Gabaryt A i B
– Gabaryt A i B
– Gabaryt A i B
– Gabaryt A i B

2.2. Przesyłki listowe ponad 350 g do 1000 g w obrocie krajowym:
Nierejestrowana ekonomiczna
– Gabaryt A i B
Nierejestrowana priorytetowa
– Gabaryt A i B
Rejestrowana polecona-ekonomiczna
– Gabaryt A i B
Rejestrowana polecona- priorytetowa
– Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna – Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa – Gabaryt A i B
2.3. Przesyłki listowe ponad 1000 g do 2000 g w obrocie krajowym:
Nierejestrowana ekonomiczna
– Gabaryt A i B
Nierejestrowana priorytetowa
– Gabaryt A i B
Rejestrowana polecona-ekonomiczna
– Gabaryt A i B
Rejestrowana polecona- priorytetowa
– Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna – Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa – Gabaryt A i B
2.4. Przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością do 350 g w obrocie krajowym:
Rejestrowane polecone ekonomiczne z zadeklarowaną
wartością do 50 zł
– Gabaryt A i B
Rejestrowane polecone priorytetowe z zadeklarowaną
wartością do 50 zł
– Gabaryt A i B
Rejestrowana z zadeklarowaną wartością do 50 zł
z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna
– Gabaryt A i B
Rejestrowana z zadeklarowaną wartością do 50 zł
z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa
– Gabaryt A i B
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2.5. Przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością ponad
w obrocie krajowym:
Rejestrowane polecone ekonomiczne z zadeklarowaną
wartością do 50 zł
Rejestrowane polecone priorytetowe z zadeklarowaną
wartością do 50 zł
Rejestrowana z zadeklarowaną wartością do 50 zł
z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna
Rejestrowana z zadeklarowaną wartością do 50 zł
z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa
2.6. Przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością ponad
w obrocie krajowym:
Rejestrowane polecone ekonomiczne z zadeklarowaną
wartością do 50 zł
Rejestrowane polecone priorytetowe z zadeklarowaną
wartością do 50 zł
Rejestrowana z zadeklarowaną wartością do 50 zł
z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna
Rejestrowana z zadeklarowaną wartością do 50 zł
z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa

350 g do 1000 g
– Gabaryt A i B
– Gabaryt A i B
– Gabaryt A i B
– Gabaryt A i B
1000 g do 2000 g
– Gabaryt A i B
– Gabaryt A i B
– Gabaryt A i B
– Gabaryt A i B

2.7. Zwroty nieodebranych przesyłek listowych w obrocie krajowym do 350 g:
Rejestrowana polecona-ekonomiczna
Rejestrowana polecona-priorytetowa
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa
2.8. Zwroty nieodebranych przesyłek listowych w obrocie krajowym ponad 350 g
do 1000 g:
Rejestrowana polecona-ekonomiczna
Rejestrowana polecona-priorytetowa
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa
2.9. Zwroty nieodebranych przesyłek listowych w obrocie krajowym ponad 1000 g
do 2000 g:
Rejestrowana polecona-ekonomiczna
Rejestrowana polecona-priorytetowa
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa
2.10. Przesyłki listowe do 50 g w obrocie zagranicznym:
Nierejestrowana ekonomiczna
Nierejestrowana priorytetowa
Rejestrowana polecona-ekonomiczna
Rejestrowana polecona-priorytetowa
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa

-

Gabaryt
Gabaryt
Gabaryt
Gabaryt
Gabaryt
Gabaryt

A
A
A
A
A
A

i
i
i
i
i
i

B
B
B
B
B
B

2.11. Przesyłki listowe ponad 50 g do 100 g w obrocie zagranicznym:
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Nierejestrowana ekonomiczna
Nierejestrowana priorytetowa
Rejestrowana polecona-ekonomiczna
Rejestrowana polecona-priorytetowa
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa

-

Gabaryt
Gabaryt
Gabaryt
Gabaryt
Gabaryt
Gabaryt

A
A
A
A
A
A

i
i
i
i
i
i

B
B
B
B
B
B

2.12. Przesyłki listowe ponad 100 g do 350 g w obrocie zagranicznym:
Nierejestrowana ekonomiczna
- Gabaryt
Nierejestrowana priorytetowa
- Gabaryt
Rejestrowana polecona-ekonomiczna
- Gabaryt
Rejestrowana polecona-priorytetowa
- Gabaryt
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna - Gabaryt
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa - Gabaryt

A
A
A
A
A
A

i
i
i
i
i
i

B
B
B
B
B
B

2.13. Przesyłki listowe ponad 350 g do 500 g w obrocie zagranicznym:
Nierejestrowana ekonomiczna
- Gabaryt
Nierejestrowana priorytetowa
- Gabaryt
Rejestrowana polecona-ekonomiczna
- Gabaryt
Rejestrowana polecona-priorytetowa
- Gabaryt
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna - Gabaryt
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa - Gabaryt

A
A
A
A
A
A

i
i
i
i
i
i

B
B
B
B
B
B

2.14. Przesyłki listowe ponad 500 g do 1000 g w obrocie zagranicznym:
Nierejestrowana ekonomiczna
- Gabaryt
Nierejestrowana priorytetowa
- Gabaryt
Rejestrowana polecona-ekonomiczna
- Gabaryt
Rejestrowana polecona-priorytetowa
- Gabaryt
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna - Gabaryt
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa - Gabaryt

A
A
A
A
A
A

i
i
i
i
i
i

B
B
B
B
B
B

2.15. Przesyłki listowe ponad 1000 g do 2000 g w obrocie zagranicznym:
Nierejestrowana ekonomiczna
- Gabaryt
Nierejestrowana priorytetowa
- Gabaryt
Rejestrowana polecona-ekonomiczna
- Gabaryt
Rejestrowana polecona-priorytetowa
- Gabaryt
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna - Gabaryt
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa - Gabaryt

A
A
A
A
A
A

i
i
i
i
i
i

B
B
B
B
B
B

2.16. Zwroty nieodebranych przesyłek listowych w obrocie zagranicznym do 50 g:
Nierejestrowana ekonomiczna
- Gabaryt A i B
Nierejestrowana ekonomiczna
- Gabaryt A i B
Rejestrowana polecona - ekonomiczna
- Gabaryt A i B
Rejestrowana polecona - priorytetowa
- Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru – ekonomiczna- Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru – priorytetowa- Gabaryt A i B
2.17. Zwroty nieodebranych przesyłek listowych w obrocie zagranicznym ponad
50 g do 100 g:
Nierejestrowana ekonomiczna
- Gabaryt A i B
Nierejestrowana ekonomiczna
- Gabaryt A i B
__
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Rejestrowana
Rejestrowana
Rejestrowana
Rejestrowana

polecona - ekonomiczna
polecona - priorytetowa
z potwierdzeniem odbioru – ekonomicznaz potwierdzeniem odbioru – priorytetowa-

Gabaryt
Gabaryt
Gabaryt
Gabaryt

A
A
A
A

i
i
i
i

B
B
B
B

2.18. Zwroty nieodebranych przesyłek listowych w obrocie zagranicznym ponad
100 g do 350 g:
Nierejestrowana ekonomiczna
- Gabaryt A i B
Nierejestrowana ekonomiczna
- Gabaryt A i B
Rejestrowana polecona - ekonomiczna
- Gabaryt A i B
Rejestrowana polecona - priorytetowa
- Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru – ekonomiczna- Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru – priorytetowa- Gabaryt A i B
2.19. Zwroty nieodebranych przesyłek listowych w obrocie zagranicznym ponad
350 g do 500 g:
Nierejestrowana ekonomiczna
- Gabaryt A i B
Nierejestrowana ekonomiczna
- Gabaryt A i B
Rejestrowana polecona - ekonomiczna
- Gabaryt A i B
Rejestrowana polecona - priorytetowa
- Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru – ekonomiczna- Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru – priorytetowa- Gabaryt A i B
2.20. Zwroty nieodebranych przesyłek listowych w obrocie zagranicznym ponad
500 g do 1000 g:
Nierejestrowana ekonomiczna
- Gabaryt A i B
Nierejestrowana ekonomiczna
- Gabaryt A i B
Rejestrowana polecona - ekonomiczna
- Gabaryt A i B
Rejestrowana polecona - priorytetowa
- Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru – ekonomiczna- Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru – priorytetowa- Gabaryt A i B
2.21. Zwroty nieodebranych przesyłek listowych w obrocie zagranicznym ponad
1000 g do 2000 g:
Nierejestrowana ekonomiczna
- Gabaryt A i B
Nierejestrowana ekonomiczna
- Gabaryt A i B
Rejestrowana polecona - ekonomiczna
- Gabaryt A i B
Rejestrowana polecona - priorytetowa
- Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru – ekonomiczna- Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru – priorytetowa- Gabaryt A i B
2.22. Paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii w obrocie
krajowym (ekonomiczne polecone):
do 1 kg
– Gabaryt A i B
ponad 1 kg do 2 kg
– Gabaryt A i B
ponad 2 kg do 5 kg
– Gabaryt A i B
ponad 5 kg do 10 kg
– Gabaryt A i B
2.23. Paczki rejestrowane będące paczkami najszybszej kategorii w obrocie
krajowym (priorytetowe polecone):
do 1 kg
– Gabaryt A i B
__
26
tel: +48 59 84 88 300
urzad@um.slupsk.pl

www.fb.com/MiastoSlupsk
www.slupsk.pl

ponad 1 kg do 2 kg
ponad 2 kg do 5 kg
ponad 5 kg do 10 kg

– Gabaryt A i B
– Gabaryt A i B
– Gabaryt A i B

2.24. Paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii w obrocie
zagranicznym (ekonomiczne polecone):
do 1 kg
ponad 1 kg do 2 kg
– Gabaryt A i B
ponad 2 kg do 5 kg
– Gabaryt A i B
ponad 5 kg do 10 kg
– Gabaryt A i B
ponad 10 kg do 20 kg
– Gabaryt A i B
2.25. Paczki rejestrowane będące paczkami najszybszej kategorii w obrocie
zagranicznym (priorytetowe polecone):
do 1 kg
– Gabaryt A i B
ponad 1 kg do 2 kg
– Gabaryt A i B
ponad 2 kg do 5 kg
– Gabaryt A i B
ponad 5 kg do 10 kg
– Gabaryt A i B
ponad 10 kg do 20 kg
– Gabaryt A i B
2.26. Przesyłki listowe rejestrowane, które muszą być nadane u operatora
wyznaczonego do 350 g w obrocie krajowym:
Rejestrowana polecona-ekonomiczna
– Gabaryt A i B
Rejestrowana polecona- priorytetowa
– Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna – Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa – Gabaryt A i B
2.27. Przesyłki listowe, które muszą być nadane u operatora wyznaczonego
ponad 350g do 1000 g w obrocie krajowym:
Rejestrowana polecona-ekonomiczna
– Gabaryt A i B
Rejestrowana polecona- priorytetowa
– Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna – Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa – Gabaryt A i B
2.28. Przesyłki listowe rejestrowane, które muszą być nadane u operatora
wyznaczonego ponad 1000g do 2000g w obrocie krajowym:
Rejestrowana polecona-ekonomiczna
– Gabaryt A i B
Rejestrowana polecona- priorytetowa
– Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna – Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa – Gabaryt A i B
2.29. Zwroty nieodebranych przesyłek listowych nadanych u operatora
wyznaczonego w obrocie krajowym do 350 g:
Rejestrowana polecona-ekonomiczna
– Gabaryt A i B
Rejestrowana polecona-priorytetowa
– Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna – Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa – Gabaryt A i B
2.30. Zwroty nieodebranych przesyłek listowych nadanych u operatora
wyznaczonego w obrocie krajowym ponad 350 g do 1000 g:
Rejestrowana polecona-ekonomiczna
– Gabaryt A i B
__
27
tel: +48 59 84 88 300
urzad@um.slupsk.pl

www.fb.com/MiastoSlupsk
www.slupsk.pl

Rejestrowana polecona-priorytetowa
– Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna – Gabaryt A i B
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa – Gabaryt A i B
2.31. Zwroty nieodebranych przesyłek listowych nadanych u operatora
wyznaczonego w obrocie krajowym ponad 1000 g do 2000 g:
Rejestrowana polecona-ekonomiczna
– Gabaryt
Rejestrowana polecona-priorytetowa
– Gabaryt
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna – Gabaryt
Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa – Gabaryt

A
A
A
A

i
i
i
i

B
B
B
B

3. Przez usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym rozumie się
przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie:
1) przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością,
o wadze do 2000 g i liczonych z tolerancją 2 mm wymiarach:
 maksymalnych – 900 mm, stanowiących sumę długości, szerokości
i wysokości, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 600
mm, a w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu – 1040 mm,
stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym
największy wymiar nie może przekroczyć 900 mm,
 minimalnych – 170 mm w przypadku przesyłki listowej w formie
rulonu, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym
największy wymiar nie może być mniejszy niż 100 mm,
 minimalnych strony adresowej – 90x140mm,
2) przesyłek dla ociemniałych,
3) paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do
10 000 g i wymiarach, z których największy nie przekracza 1500 mm,
a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż
długość nie przekracza 3000 mm.
4. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia, zwane dalej
"przesyłkami pocztowymi", rozumie się:
1) przesyłki listowe o wadze do 2000 g (Gabaryt A i B):
a) zwykłe – przesyłka nie rejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej
kategorii,
b) zwykłe priorytetowe – przesyłka nie rejestrowana listowa najszybszej
kategorii,
c) polecone – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową,
przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą,
ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
d) polecone priorytetowe – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii,
e) polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłka przyjęta
za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) –
przesyłka najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania
i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
g) z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratę,
ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do
wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę.
Gabaryt A to przesyłka o wymiarach:
__
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Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140
mm,
Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20 mm,
długości 325 mm, szerokości 230 mm.
Gabaryt B to przesyłka o wymiarach:
Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub
długość 325 mm lub szerokość 230 mm,
Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż
900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może
przekroczyć 600 mm.
2) przesyłki listowe rejestrowane, które muszą być nadane u operatora
wyznaczonego - przesyłki rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe, nadawane
z zastosowaniem w szczególności następujących przepisów:
art. 57 § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego,
art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego,
art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej,
art. 198b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
ustawa Prawo pocztowe.
3) paczki pocztowe o wadze do 20 000 g (Gabaryt A i B):
a) zwykłe – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej
kategorii,
b) priorytetowe – paczki rejestrowane najszybszej kategorii,
c) z zadeklarowaną wartością – paczki rejestrowane nie będące paczkami
najszybszej kategorii,
d) ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Gabaryt A to przesyłka o wymiarach, z których żaden nie może przekroczyć
2000 mm.
Gabaryt B to przesyłka o wymiarach, które nie mogą przekroczyć 3000 mm
dla sumy długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż
długość.
5. Przesyłkę rejestrowaną Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć oznaczeniem
z kodem kreskowym i przyporządkowanym mu numerem nadawczym. Wykonawca
jest ponadto zobowiązany do opatrzenia wyżej wskazanym oznaczeniem
odpowiedniej pozycji w książce nadawczej lub dokumentu potwierdzenia nadania
w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy
w celach rozliczeniowych, a potwierdzona przez Wykonawcę kopia stanowić
będzie dla Jednostki potwierdzenie nadania danej partii przesyłek.
6. Wykonawca zapewni opcję śledzenia online przesyłek rejestrowanych w oparciu
o przyporządkowane numery nadawcze bez ponoszenia przez Jednostki
dodatkowych kosztów z tym związanych (usługa powinna być ogólnie dostępna
dla Jednostek bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu, oprogramowania,
uprawnień itp.). Przez opcję śledzenia online przesyłek rozumie się możliwość
monitorowania statusu przesyłek na bieżąco tzn. możliwość śledzenia każdego
zdarzenia związanego z procesem przemieszczania przesyłki od momentu
nadania do momentu dostarczenia wraz z procesem awizowania.
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7. Zamawiający wymaga, aby data nadania przesyłek pocztowych potwierdzona
była przez umieszczenie odcisku datownika placówki nadawczej na przesyłkach,
na dowodzie ich nadania (w pocztowej książce nadawczej), na zwrotnym
potwierdzeniu odbioru.
8. Czas doręczania przesyłek pocztowych, za wyjątkiem przesyłek zagranicznych,
nie powinien przekraczać podanych niżej maksymalnych wskaźników
terminowości doręczeń. Termin doręczenia określony jest jako „D+n”, gdzie „D”
oznacza dzień nadania (do godz. 15.00), a „n” oznacza liczbę dni roboczych,
które upłynęły od dnia nadania do dnia doręczenia przesyłki:
- dla przesyłek lokalnych – na terenie Miasta Słupska: D+3,
- dla przesyłek lokalnych priorytetowych – na terenie Miasta Słupska: D+1,
- dla przesyłek pocztowych będących przesyłkami najszybszej kategorii (poza
lokalnymi): D+1,
- dla przesyłek pocztowych niebędących przesyłkami najszybszej kategorii (poza
lokalnymi): D+4.
9. W sytuacji, kiedy Wykonawca w regulaminie świadczenia usług pocztowych
określił korzystniejsze w stosunku do ust. 8 wskaźniki terminowości doręczeń
(terminy doręczeń), stosuje się postanowienia tego regulaminu.
10. Przesyłki pocztowe zagraniczne powinny być niezwłocznie przekazane do
doręczenia odpowiednim operatorom zagranicznym.
11. Jednostki zobowiązane będą do właściwego przygotowania przesyłek oraz
sporządzania zestawień dla przesyłek.
12. Jednostki będą odpowiedzialne za nadawanie przesyłek pocztowych w stanie
umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca
zgodnie z adresem przeznaczenia.
13. Jednostki zobowiązane będą do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym,
przez co należy rozumieć:
1) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do pocztowej
książki nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie
przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a potwierdzona
przez Wykonawcę kopia stanowić będzie dla danego Płatnika potwierdzenie
nadania danej partii przesyłek,
2) dla przesyłek zwykłych – zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych
kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch
egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy
w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla danej Jednostki
potwierdzenie nadania danej partii przesyłek.
3) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy wydzielone przesyłki lokalne
i zamiejscowe na osobnych dokumentach nadawczych.
14. Jednostki zobowiązane będą do umieszczenia na przesyłce pocztowej lub paczce
nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce
nadawczej dla przesyłek rejestrowanych), określając rodzaj przesyłki (zwykła,
polecona, polecona ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a w przypadku
przesyłek będących przesyłkami najszybszej kategorii – odpowiedniego
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wyróżnika) oraz umieszczania na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki
nadruku (pieczątki) określającej pełną nazwę i adres Jednostki oraz znak opłaty
pocztowej. W przypadku przesyłek, które muszą być nadane u operatora
wyznaczonego Jednostki zobowiązane będą do umieszczenia na przesyłce
pocztowej skrótu "OW" (operator wyznaczony). Zamawiający wyraża zgodę na
umieszczanie przez płatników na przesyłkach innych oznaczeń zgodnie
z wytycznymi Wykonawcy, które będą niezbędne do prawidłowego ich
opracowania, sklasyfikowania oraz doręczenia.
15. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Jednostkom nieodpłatnie druki
potwierdzenia odbioru nakładu Wykonawcy (w takich ilościach jak ilość nadanej
korespondencji z potwierdzeniem odbioru w miesiącu poprzednim) oraz
udostępnia wzory druków do świadczenia usług określonych w ust. 4 pkt. 2.
16. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta danej Jednostki, odpowiednio
zabezpieczona (zaklejona lub zalakowana). Opakowanie paczki powinno stanowić
zabezpieczenie przed dostępem do zawartości oraz uniemożliwiać uszkodzenie
przesyłki w czasie przemieszczania.
17. Wykonawca zobowiązany jest do przemieszczania i doręczania przesyłek do
określonych przez Jednostki na przesyłkach adresatów w kraju i za granicą,
z zastrzeżeniem, że przesyłki będą dostarczane do adresatów w oryginalnych
kopertach, tj. w kopertach, w których dana Jednostka przekazała przesyłki do
nadania Wykonawcy.
18. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu
ich odbioru przez Wykonawcę od danej Jednostki. W przypadku uzasadnionych
zastrzeżeń w stosunku do już odebranych przesyłek (np. nieprawidłowe
opakowanie, brak pełnego adresu, niezgodność wpisów w dokumentach
nadawczych z wpisami na przesyłkach, brak znaków opłaty itp.) Wykonawca bez
zbędnej zwłoki wyjaśnia je z Zamawiającym. Brak możliwości wyjaśnienia
zastrzeżeń, o których mowa lub ich usunięcia w dniu odbioru przesyłek od
Zamawiającego powoduje, iż nadanie przesyłek przez Wykonawcę nastąpi w dniu
następnym, a w przypadku braku możliwości usunięcia niezgodności Zamawiający
wycofa przesyłkę przeznaczoną do nadania.
19. Zamawiający dopuszcza sytuację, w której przesyłki pocztowe zostaną nadane
przez Wykonawcę na rzecz i w imieniu Jednostek w polskiej placówce
wyznaczonego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe
z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1481), ale na koszt Wykonawcy
z zastrzeżeniem, iż zostaną one nadane w dniu odbioru od danej Jednostki.
20. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której przesyłki pocztowe wchodzące
w zakres przedmiotu zamówienia zostaną nadane przez inny podmiot, w wyniku
czego na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż
Jednostka.
21. Zamawiający dopuszcza, aby na przesyłce oprócz danych umieszczonych przez
daną Jednostkę znajdowały się informacje związane ze świadczeniem części
zamówienia przez podwykonawców lub informacje związane z obiegiem
przesyłek pocztowych, pod warunkiem, że informacje te nie będą zmieniały ani
zakrywały danych Jednostki, w szczególności nazwy i danych adresowych
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nadawcy - Jednostki na przesyłce i na dowodzie nadania, nie będą zakrywać
innych znaków (znaków sprawy, znaków graficznych) umieszczonych przez
Jednostkę oraz nie będą naruszać obowiązujących przepisów prawa.
22. W przypadku nieobecności adresata przesyłki rejestrowanej, przedstawiciel
Wykonawcy pozostawi zawiadomienie (tzw. pierwsze awizo) o próbie doręczenia
przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Termin
odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni roboczych liczonych od dnia
następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo. W tym terminie przesyłka
jest „awizowana” dwukrotnie (tzn. drugie awizo pozostawia się po 7 dniach od
pierwszego awizo). Po bezskutecznym upływie terminu odbioru, Wykonawca
dokona niezwłocznie zwrotu przesyłki do Jednostki wraz z podaniem przyczyny
zwrotu.
23. W przypadku przesyłek rejestrowanych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, Wykonawca będzie doręczał
Jednostce prawidłowo pokwitowane przez adresata lub osobę upoważnioną
potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej. Przez prawidłowo pokwitowane
potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej rozumie się pokwitowanie
zawierające czytelny podpis odbiorcy i datę odbioru, a w przypadku jeżeli
adresatem przesyłki rejestrowanej jest osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, pokwitowanie odbioru
powinno zawierać czytelny podpis odbiorcy, datę odbioru i odcisk stempla
firmowego, a w przypadku braku stempla firmowego – informację o dokumencie
potwierdzającym uprawnienie do odbioru przesyłki.
24. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przesyłki pocztowe adresowane do
Jednostek oraz ewentualne zwroty do siedziby danej Jednostki, zgodnie
z Wykazem jednostek organizacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do IWZ,
w dni robocze (5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku), z zastrzeżeniem
pkt 26.
25. W przypadku jednostek organizacyjnych wyszczególnionych w poniższej tabeli
Wykonawca zobowiązany jest do:
- dostarczania przesyłek pocztowych do niżej wymienionych jednostek oraz ich
ewentualnych zwrotów, gdzie godzina doręczenia zostanie doprecyzowana
w ramach wzajemnych ustaleń stron na etapie podpisywania umowy;
- odbioru od niżej wymienionych jednostek przesyłek pocztowych
przygotowanych do doręczenia adresatom, a następnie nadania tych przesyłek
w placówce nadawczej, w dni robocze (5 dni w tygodniu od poniedziałku do
piątku) według następującego harmonogramu:
Lp
1

Nazwa jednostki
organizacyjnej
Urząd Miejski
w Słupsku
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Punkt odbioru/doręczeniaadres
Kancelaria Urzędu
(pok. Nr 6)
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Godziny
doręczenia
Do ustalenia na
etapie
podpisywania
umowy

Godziny odbioru
• od poniedziałku
do czwartku
od 14:30 do 15:00
• w piątki
od 13:30 do 14:00

www.fb.com/MiastoSlupsk
www.slupsk.pl

2

3

4

Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Mieszkaniowej
Sp. z o.o.

Samodzielny
Publiczny Miejski
Zakład Opieki
Zdrowotnej

ul. Szczecińska 112
76-200 Słupsk
tel. kontaktowy:
59/ 843 40 22

Do ustalenia na
etapie
podpisywania
umowy

Od 13:45 do 14:20

Siedziba Zarządu,
ul. Tuwima 4, Sekretariat

Do ustalenia na
etapie
podpisywania
umowy

Do 10:00

Administracja Wspólnot
i Lokali nr 1, ul. Prusa 6,
Sekretariat

korespondencja Do 10:00
doręczana
wyłącznie do
Siedziby Zarządu

Administracja Wspólnot
i Lokali nr 2,
ul. Niemcewicza 15,
Sekretariat

korespondencja Do 10:00
doręczana
wyłącznie do
Siedziby Zarządu

Administracja Zasobów
Gminnych, Pl. Zwycięstwa
4, Sekretariat

korespondencja Do 10:00
doręczana
wyłącznie do
Siedziby Zarządu

sekretariat, III piętro
pok. 407
ul Tuwima 37
76-200 Słupsk

Do ustalenia na
etapie
podpisywania
umowy

14:00 – 14:30 od
poniedziałku do
piątku

W trakcie realizacji umowy godziny doręczeń i odbioru przesyłek pocztowych mogą ulec
zmianie na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy Jednostką a Wykonawcą.
26. Wykonawca musi zapewnić świadczenie usług pocztowych poprzez sieć placówek
oddawczo-awizacyjnych, zlokalizowanych na terenie całego kraju – min. po
jednej placówce w każdej gminie. Ponadto Wykonawca zapewni funkcjonowanie
co najmniej 10 placówek oddawczo-awizacyjnych zlokalizowanych w granicach
administracyjnych miasta Słupska, w których każda z Jednostek wymienionych
w załączniku Nr 1 do IWZ będzie nadawała przesyłki pocztowe na podstawie
umowy zawartej z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający zastrzega, że co najmniej w jednej ze wskazanych w załączniku Nr
8 do IWZ placówek - Jednostki muszą mieć możliwość nadawania przesyłek
pocztowych w dni robocze do godz. 20:00. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest
wskazać co najmniej dwie placówki zlokalizowane na terenie miasta Słupska,
w tym jedna w centrum, w których będzie świadczona usługa dla „klientów
masowych”, tj. Jednostki nie oczekując w kolejce pozostawią przesyłki pocztowe
wraz z książką nadawczą, którą odbiorą dnia następnego. Wszystkie placówki
muszą być czynne co najmniej 5 dni w tygodniu przez co najmniej 7 godzin, przy
czym każda placówka musi być czynna w godzinach popołudniowych co najmniej
do godz. 17:00. Każda placówka musi być oznaczona nazwą i logo Wykonawcy
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w sposób zapewniający widoczność oraz zapewniać prawidłowe zabezpieczenie
przesyłek przed dostępem osób trzecich, w szczególności gwarantować
zachowanie tajemnicy pocztowej i ochronę danych osobowych. Wszystkie
placówki oddawczo-awizacyjne muszą posiadać wyodrębnione, zadaszone,
osłonięte od wiatru, dedykowane do obsługi przesyłek pocztowych miejsca,
spełniać wymogi Prawa pocztowego.
Zamawiający, na co najmniej cztery dni przed podpisaniem umowy, dokona przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy komisyjnego przeglądu wskazanych przez Wykonawcę
placówek oddawczo-awizacyjnych, pod kątem spełniania powyższych wymagań.
W przypadku, gdy placówki Wykonawcy nie będą spełniać określonych przez
Zamawiającego wymagań zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
27. Wybrany w procedurze zamówienia Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę
zgodną z warunkami przedstawionymi w Istotnych Postanowieniach Umowy.
28. Wzór formularza cenowego stanowi załącznik nr 4A do IWZ. Zamawiający podał
średnie roczne ilości przesyłek każdego rodzaju, które ustalił w oparciu o analizę
dotychczas prowadzonej korespondencji, a które należy przyjąć do obliczenia
ceny oferty. Faktyczna ilość usług oraz ich zakres rodzajowy będą wynikać
z bieżących potrzeb Jednostek, których nie można szczegółowo określić
w okresie wszczęcia i prowadzenia niniejszego postępowania i mogą się różnić od
podanych w Formularzu Cenowym. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń
z tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega, że mogą również być nadane przesyłki nie ujęte
w formularzu cenowym.
29. Jednostki mają prawo zlecić usługę innemu operatorowi pocztowemu, a kosztami
realizacji obciążyć Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie odbierze od danej
Jednostki przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie.
30. Usługi pocztowe będące przedmiotem niniejszego zamówienia mogą być
realizowane w sposób określony w regulaminach Wykonawcy z wyłączeniem
uregulowań kolidujących z postanowieniami niniejszej IWZ.
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Załącznik Nr 2B do IWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część II zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania
i doręczania przesyłek kurierskich i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu
ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1481) na
rzecz Miasta Słupska oraz jego jednostek organizacyjnych zgodnie z Wykazem
jednostek organizacyjnych, stanowiącym Załącznik nr 1 do IWZ.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
2.1. Przesyłki kurierskie w obrocie krajowym:
o masie powyżej 0 g do 1000 g
o masie powyżej 1000 g do 2000 g
o masie powyżej 2000 g do 5000 g
o masie powyżej 5000 g do 10000 g
o masie powyżej 10000 g do 20000 g
o masie powyżej 20000 g do 30000 g
o masie powyżej 30000 g do 50000 g
o masie powyżej 50000 g do 60000 g
o masie powyżej 60000 g do 100000 g
2.2. Przesyłki kurierskie w obrocie zagranicznym:
o masie powyżej 0 g do 1000 g
o masie powyżej 1000 g do 2000 g
o masie powyżej 2000 g do 5000 g
3. Przez przesyłki kurierskie będące przedmiotem zamówienia, zwane dalej
"przesyłkami kurierskimi", rozumie się:
przesyłki kurierskie - przesyłki najszybszej kategorii w obrocie krajowym
i zagranicznym przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za
pokwitowaniem odbioru.
Za przesyłkę kurierską uznaje się przesyłkę listową rejestrowaną lub paczkę
pocztową, która jest przyjmowana, sortowana, przemieszczana i doręczana
w sposób, przy którym spełnione są następujące warunki:
- bezpośredni odbiór przesyłki od Zamawiającego tzn. w systemie "od drzwi
do drzwi". Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przesyłki bezpośrednio
z siedziby danej Jednostki (po telefonicznym zleceniu usługi lub drogą
elektroniczną w tym samym dniu) i przekazanie jej do rąk adresata.
Jednostka może korzystać z usługi kurierskiej od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 18:00. Przesyłki odbierane są od Jednostek bezpłatnie;
- śledzenie przesyłki od momentu nadania do doręczenia;
__
35
tel: +48 59 84 88 300
urzad@um.slupsk.pl

www.fb.com/MiastoSlupsk
www.slupsk.pl

- doręczenie przesyłki w gwarantowanym terminie - zgodnie ze zleceniem;
- doręczenie przesyłki adresatowi bezpośrednio do rąk lub osoby uprawnionej
do odbioru;
- uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej w formie pisemnej lub
elektronicznej.
Doręczenie terminowe przesyłki polegać będzie na wykonaniu usługi
przewozu w taki sposób, aby dotarła ona do adresata w terminie określonym
w zleceniu, np:
- w ciągu 24 godzin,
- do godziny 9.00 dnia następnego,
- do godziny 12.00 dnia następnego.
Doręczenie terminowe przesyłek kurierskich w obrocie krajowym
obowiązywać będzie Wykonawcę w przypadku kiedy nadanie przesyłki
nastąpi do godziny 15:30 lub w przypadku kiedy będzie to korzystniejsze dla
Zamawiającego do godziny granicznej określonej w Regulaminie świadczenia
usługi Wykonawcy. W pozostałych przypadkach przesyłka musi zostać
dostarczona niezwłocznie licząc termin od następnego dnia roboczego.
4. Wykonawca zapewni opcję śledzenia online przesyłek kurierskich w oparciu
o przyporządkowane numery nadawcze bez ponoszenia przez Jednostki
dodatkowych kosztów z tym związanych (usługa powinna być ogólnie
dostępna dla Jednostek bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu,
oprogramowania, uprawnień itp.). Przez opcję śledzenia online przesyłek
rozumie się możliwość monitorowania statusu przesyłek na bieżąco tzn.
możliwość śledzenia każdego zdarzenia związanego z procesem
przemieszczania przesyłki od momentu nadania do momentu dostarczenia
wraz z procesem awizowania.
5. Zamawiający wymaga, aby data nadania przesyłek kurierskich potwierdzona
była przez umieszczenie odcisku datownika placówki nadawczej na
przesyłkach, na dowodzie ich nadania (w pocztowej książce nadawczej), na
zwrotnym potwierdzeniu odbioru.
6. Przesyłki kurierskie zagraniczne powinny być niezwłocznie przekazane do
doręczenia odpowiednim operatorom zagranicznym.
7. Jednostki będą odpowiedzialne za nadawanie przesyłek kurierskich w stanie
umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca
zgodnie z adresem przeznaczenia.
8. Jednostki zobowiązane będą do umieszczenia na przesyłce kurierskiej
w obrocie krajowym nalepki adresowej, która powinna posiadać nazwę lub
imię i nazwisko, dokładny adres nadawcy i adresata, w języku polskim.
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W przypadku przesyłki kurierskiej w obrocie zagranicznym, na nalepce
adresowej Jednostki zobowiązane będą podać imię i nazwisko lub pełną
nazwę adresata, drukowanymi literami nazwę miejscowości uzupełnioną
nazwą kraju przeznaczenia oraz odpowiednim numerem kodu pocztowego
lub numerem obszaru doręczenia. Wskazane jest podanie numeru telefonu
adresata. Ponadto Jednostki zobowiązane będą do podania na każdej
przesyłce kurierskiej znaku opłaty pocztowej, dokładnej nazwy i adresu
nadawcy i ewentualnie numeru telefonu nadawcy.
9. Zlecenie wykonania usługi kurierskiej zgłaszane będzie przez Jednostki
telefonicznie pod numerem linii firmowej, wskazanej przez Wykonawcę.
Dowodem nadania przesyłki kurierskiej jest odcinek nalepki adresowej
z napisem „Dla nadawcy/Pour l’expediteur”, potwierdzony odciskiem
datownika pocztowego i podpisem pracownika Wykonawcy.
10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Jednostkom w cenie usługi
bezpłatne opakowania do pakowania przesyłek kurierskich z zawartością
dokumentów o masie do 1 kg wg bieżących potrzeb.
11. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie
w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od danej Jednostki. W przypadku
uzasadnionych zastrzeżeń w stosunku do już odebranych przesyłek
(np. nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego adresu, niezgodność wpisów
w dokumentach nadawczych z wpisami na przesyłkach, brak znaków opłaty
itp.) Wykonawca bez zbędnej zwłoki wyjaśnia je z Zamawiającym. Brak
możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń, o których mowa lub ich usunięcia w dniu
odbioru przesyłek od Zamawiającego powoduje, iż nadanie przesyłek przez
Wykonawcę nastąpi w dniu następnym, a w przypadku braku możliwości
usunięcia niezgodności Zamawiający wycofa przesyłkę przeznaczoną do
nadania.
12. Zamawiający dopuszcza, aby na przesyłce oprócz danych umieszczonych
przez daną Jednostkę znajdowały się informacje związane ze świadczeniem
części zamówienia przez podwykonawców lub informacje związane
z obiegiem przesyłki kurierskiej, pod warunkiem, że informacje te nie będą
zmieniały ani zakrywały danych Jednostek, w szczególności nazwy i danych
adresowych nadawcy - Jednostki na przesyłce i na dowodzie nadania, nie
będą zakrywać innych znaków (znaków sprawy, znaków graficznych)
umieszczonych przez Płatnika oraz nie będą naruszać obowiązujących
przepisów prawa.
13. W przypadku nieobecności adresata lub upoważnionego odbiorcy przesyłka
kurierska
będzie
awizowana
przez
pozostawienie
wypełnionego
zawiadomienia o jej nadejściu z informacją o możliwości odbioru we
wskazanej placówce Wykonawcy, z podaniem numeru telefonu, pod którym
adresat może ustalić powtórne doręczenie przesyłki. Zaawizowane,
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nieodebrane w placówce Wykonawcy przesyłki będą powtórnie awizowane po
trzech dniach ich przechowywania, licząc od dnia następnego po dniu
pozostawienia awiza, po uprzedniej nieudanej próbie kontaktu
telefonicznego z odbiorcą, w celu ustalenia terminu powtórnego doręczenia,
pod warunkiem umieszczenia jego numeru telefonu na nalepce adresowej.
Do dni wyznaczających termin powtórnego awiza nie wlicza się dni ustawowo
wolnych od pracy.
14. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru przesyłek kurierskich
przygotowanych do doręczenia adresatom od Jednostek wskazanych
w załączniku Nr 1 do IWZ.
15. Wybrany Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę zgodną z warunkami
przedstawionymi w Istotnych Postanowieniach Umowy.
16. Wzór formularza cenowego stanowi załącznik nr 4B do IWZ. Zamawiający
podał średnie roczne ilości przesyłek każdego rodzaju, które ustalił w oparciu
o analizę dotychczas prowadzonej korespondencji, a które należy przyjąć do
obliczenia ceny oferty. Faktyczna ilość usług oraz ich zakres rodzajowy będą
wynikać z bieżących potrzeb Jednostek, których nie można szczegółowo
określić w okresie wszczęcia i prowadzenia niniejszego postępowania, i mogą
się różnić od podanych w Formularzu Cenowym. Wykonawca nie będzie
dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że mogą również być
nadane przesyłki nie ujęte w formularzu cenowym.
17. Jednostki mają prawo zlecić usługę innemu operatorowi pocztowemu,
a kosztami realizacji obciążyć Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie odbierze
od danej Jednostki przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie.
18. Usługi pocztowe będące przedmiotem niniejszego zamówienia mogą być
realizowane w sposób określony w regulaminach Wykonawcy z wyłączeniem
uregulowań kolidujących z postanowieniami niniejszej IWZ.
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Załącznik nr 3A do IWZ
…...................

.............dnia ….....2017 r.

Pieczątka firmowa
Formularz ofertowy – Część I
DANE WYKONAWCY:
Nazwa
….................................................................................................. ......
Adres …..................................................................................................
…........................................................................................................
Tel ................... Fax ….................. adres e-mail: …...................................
NIP …................................. REGON …......................................................
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie art.
138o ustawy Pzp na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym oraz usług kurierskich na rzecz Miasta Słupska i jego jednostek
organizacyjnych (postępowanie RZP.271.9.2017) oferuję realizację części I przedmiotu
zamówienia – świadczenie usług pocztowych - za łączną cenę ofertową brutto:
…..............…... zł
słownie: …............................................................................. złotych
zgodnie z załączonym Formularzem cenowym.

1. Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmie wykonanie całości przedmiotu
zamówienia opisanego w Istotnych Warunkach Zamówienia (IWZ).

2. Oświadczam, że dla realizacji niniejszego zamówienia zatrudnię*/zatrudniam* na

3.
4.
5.
6.

podstawie umowy o pracę1) (na co najmniej 3/4 etatu) co najmniej …..….. osób
w tym:
...…... listonoszy
…….... pracowników administracyjnych, którzy będą wykonywać zamówienie.*
Oświadczam, że dysponuję siecią placówek oddawczo-awizacyjnych, zlokalizowanych
na terenie całego kraju – min. po jednej placówce w każdej gminie.
Oświadczam,
że
dysponuję
…....
placówkami
oddawczo-awizacyjnymi
zlokalizowanymi w granicach miasta Słupska, w których każda z Jednostek będzie
nadawała przesyłki pocztowe (minimalna wymagana liczba placówek: 10).
Oświadczam, że termin płatności wynosi …..... dni od daty dostarczenia Jednostce
prawidłowo wystawionej faktury VAT (min. 14 dni, max. 30 dni).
Oświadczam, że zapoznałem się z IWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz
uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.
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7. Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte
w Załączniku Nr 2A do IWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

8. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie od 01.01.2018r. do

9.
10.
11.

12.
13.

31.12.2018r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie
Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. W przypadku zawarcia umowy po 01.01.2018 r.
termin realizacji umowy rozpocznie się z dniem podpisania umowy.
Oświadczam, że zamówienie przyjmuję do realizacji bez zastrzeżeń.
Oświadczam, że termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych, licząc od
dnia złożenia oferty.
Oświadczam, że zawarte w IWZ istotne postanowienia umowy zostały przeze mnie
zaakceptowane i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Istotnych Warunkach
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczam, że zamówienie wykonam samodzielnie/przy udziale podwykonawców*.
Oświadczam, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /
Oświadczam, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

............................................................................................................
............................................................................................................
*niepotrzebne skreślić
14. Oferta zawiera ........... ponumerowanych stron.
Uwaga:
1) umowa o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy lub właściwych przepisów państwa
członkowskiego UE lub europejskiego Obszaru gospodarczego, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub w ramach zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w ustawie
z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1828)
(np. zatrudnienie wspierane, w tym w ramach spółdzielni socjalnej lub Indywidualne Programy
Zatrudnienia Socjalnego) lub odpowiadające mu programy lub formy zatrudnienia określone
w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego poziom zatrudnienia na umowę o pracę na co
najmniej 3/4 etatu osób wykonujących zamówienie wynosi 10 listonoszy i 1 pracownik
administracyjny.
2) w przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnej liczby pracowników w Formularzu ofertowym
lub gdy zadeklaruje ilość mniejszą niż wskazana minimalna, Zamawiający odrzuci ofertę jako
niezgodną z treścią IWZ.
3) wskazane w pkt. 2 formularza osoby winny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę –
patrz pkt 1, w wymiarze co najmniej ¾ etatu od pierwszego dnia świadczenia usługi.

Zgodnie z wymogami zamówienia, przestawiam dokumenty wymienione w IWZ:
..............................................................
..............................................................
POUCZENIE:
Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo
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nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…)
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

.................. dnia ......................
…..........................................
podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy
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Załącznik nr 3B do IWZ
…...................

.............dnia ….....2017 r.

Pieczątka firmowa
Formularz ofertowy – Część II
DANE WYKONAWCY:
Nazwa
….......................................................................................…................
Adres …..................................................................................................
…................................................................................…......…................
Tel ................... Fax ….................. adres e-mail: ….........….......…...................
NIP …................................. REGON …................................…......................
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie art.
138o ustawy Pzp na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
oraz usług kurierskich na rzecz Miasta Słupska i jego jednostek organizacyjnych
(postępowanie RZP.271.9.2017) oferuję realizację części II przedmiotu zamówienia –
świadczenie usług kurierskich - za łączną cenę ofertową brutto:
…..............…... zł
słownie: …............................................................................. złotych
zgodnie z załączonym Formularzem cenowym.

1.
2.

3.
4.
5.

Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmie wykonanie całości
przedmiotu zamówienia opisanego w Istotnymi Warunkami Zamówienia (IWZ).
Oświadczam, że dla realizacji niniejszego zamówienia zatrudnię*/zatrudniam*
na podstawie umowy o pracę 1) (na co najmniej 3/4 etatu) co najmniej ……..
osób w tym:
…..... kurierów,
…..... pracowników administracyjnych, którzy będą wykonywać zamówienie.*
Oświadczam, że termin płatności wynosi …... dni od daty dostarczenia Jednostce
prawidłowo wystawionej faktury VAT (min. 14 dni, max. 30 dni).
Oświadczam, że zapoznałem się z IWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz
uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte
w Załączniku Nr 2B do IWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
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6.

Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie od 1.01.2018 r do
31.12.2018 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie
Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. W przypadku zawarcia umowy po
01.01.2018 r. termin realizacji umowy rozpocznie się z dniem podpisania umowy.
7. Oświadczam, że zamówienie przyjmuję do realizacji bez zastrzeżeń.
8. Oświadczam, że termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych, licząc
od dnia złożenia oferty.
9. Oświadczam, że zawarte w IWZ istotne postanowienia umowy zostały przeze
mnie zaakceptowane i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych
w Istotnych Warunkach Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
10. Oświadczam, że zamówienie wykonam samodzielnie / przy udziale
podwykonawców*.
11. Oświadczam, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /
Oświadczam,
że
oferta zawiera
informacje
stanowiące
tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
............................................................................................................
............................................................................................................
*niepotrzebne skreślić

12. Oferta zawiera ........... ponumerowanych stron.
Uwaga:
1) umowa o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy lub właściwych przepisów państwa
członkowskiego UE lub europejskiego Obszaru gospodarczego, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub w ramach zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w ustawie
z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1828)
(np. zatrudnienie wspierane, w tym w ramach spółdzielni socjalnej lub Indywidualne Programy
Zatrudnienia Socjalnego) lub odpowiadające mu programy lub formy zatrudnienia określone
w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego poziom zatrudnienia na umowę o pracę na co
najmniej 3/4 etatu osób wykonujących zamówienie wynosi 1 kurier i 1 pracownik
administracyjny.
2) w przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnej liczby pracowników w Formularzu ofertowym
lub gdy zadeklaruje ilość mniejszą niż wskazana minimalna, Zamawiający odrzuci ofertę jako
niezgodną z treścią IWZ.
3) wskazane w pkt. 2 formularza osoby winny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę –
patrz pkt 1, w wymiarze co najmniej ¾ etatu od pierwszego dnia świadczenia usługi .

Zgodnie z wymogami zamówienia, przestawiam dokumenty wymienione w IWZ:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
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POUCZENIE:
Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…)
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

.................. dnia ......................
…..........................................
podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

__
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Załącznik Nr 5A do IWZ
Zamawiający:
MIASTO SŁUPSK
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
CZĘŚĆ I
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich
na rzecz Miasta Słupska i jego jednostek organizacyjnych w roku 2018, prowadzonego przez
Miasto Słupsk, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w pkt. V.1.1. Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

__
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w pkt. V.1.1. Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………..……............................................, w następującym zakresie:
………………………………………….............................................................................................
…………………………………………………………………………………………..………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

__
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Załącznik Nr 5B do IWZ
Zamawiający:
MIASTO SŁUPSK
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
CZĘŚĆ II
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich
na rzecz Miasta Słupska i jego jednostek organizacyjnych w roku 2018, prowadzonego przez
Miasto Słupsk, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w pkt. V.1.2. Istotnych Warunków Zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

__
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w pkt. V.1.2. Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………...….
……………………………………............................................, w następującym zakresie:
………………………………………….............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

__
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Załącznik Nr 6 do IWZ
Zamawiający:

MIASTO SŁUPSK
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Wykonawca
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich
na rzecz Miasta Słupska, jego jednostek organizacyjnych w roku 2018, prowadzonego przez
Miasto Słupsk, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na
podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp

.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

__
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że

w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące
środki naprawcze:

…………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………..………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj……………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy
Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

__
50
tel: +48 59 84 88 300
urzad@um.slupsk.pl

www.fb.com/MiastoSlupsk
www.slupsk.pl

Załącznik Nr 7A do IWZ
Dane Wykonawcy:
Nazwa
…..................................................................................................
Adres …..................................................................................................
…..................................................................................................
Tel ................... Fax ….................. adres e-mail: …..............................
NIP …................................. REGON …................................................
Wykaz wykonanych usług Część I
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
zdolności technicznej lub zawodowej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane w postępowaniu na usługę pn. Świadczenie usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich na rzecz Miasta Słupska
i jego jednostek organizacyjnych (Nr postępowania: RZP.271.9.2017)

Lp.

Opis przedmiotu usługi

Termin realizacji usługi
(od ….. do …...)

Wartość usługi
brutto

Odbiorca usługi
(nazwa i adres)

1

2

3

Do wykazu należy załączyć kopię dowodów czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli usługi były lub są
wykonywane na rzecz Zamawiającego – referencje nie są wymagane.
POUCZENIE:
Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia przedkłada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5.

.................. dnia ......................

…..........................................
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

__
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Załącznik Nr 7B do IWZ
Dane Wykonawcy:
Nazwa
…..................................................................................................
Adres …..................................................................................................
…..................................................................................................
Tel ................... Fax ….................. adres e-mail: …..............................
NIP …................................. REGON …................................................
Wykaz wykonanych usług Część II
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
zdolności technicznej lub zawodowej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane w postępowaniu na usługę pn. Świadczenie usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich na rzecz Miasta Słupska
i jego jednostek organizacyjnych (Nr postępowania: RZP.271.9.2017)

Lp.

Opis przedmiotu usługi

Termin realizacji usługi
(od ….. do …...)

Wartość usługi
brutto

Odbiorca usługi
(nazwa i adres)

1

2

3

Do wykazu należy załączyć dowodów czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli usługi były lub są
wykonywane na rzecz Zamawiającego – referencje nie są wymagane.
POUCZENIE:
Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia przedkłada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5.

.................. dnia ......................

….....…………...................................
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

__
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Załącznik Nr 8 do IWZ

Dane Wykonawcy:
Nazwa

…..................................................................................................
Adres
…..................................................................................................
…..................................................................................................
Tel ................... Fax ….................. adres e-mail: …..............................
NIP …................................. REGON …................................................
Wykaz placówek oddawczo-awizacyjnych
w celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej (pkt V.1.1.2.b tiret 2
IWZ) oraz uzyskanych punktów w kryterium oceny ofert nr 2 (pkt XIII.1 IWZ),
w postępowaniu na usługę pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym oraz usług kurierskich na rzecz Miasta Słupska i jego jednostek
organizacyjnych (Nr postępowania: RZP.271.9.2017)
Część I zamówienia
Dni i godziny
otwarcia
placówki
Lp.

Nazwa i adres placówki oddawczo-awizacyjnej

(co najmniej
jedna z
placówek musi
być czynna
w dni robocze
do godz. 20:00)

Informacja
o podstawie do
dysponowania
danymi
placówkami

1
2
3

POUCZENIE:
Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…)
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

.................. dnia ......................
…..........................................
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

__
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Załącznik Nr 9 do IWZ
Dane Wykonawcy:
Nazwa
…..........................................................................................................
Adres …...................................................................................................
…..........................................................................................................
Tel ................... Fax ….................. adres e-mail: ….......................................
NIP …................................. R EGON
EG ON .......................................
Oświadczenie
w postępowaniu na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym oraz usług kurierskich na rzecz Miasta Słupska i jego jednostek
organizacyjnych.
(Nr postępowania: RZP.271.9.2017)
My, niżej podpisani
....................................................................................................
....................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
....................................................................................................
....................................................................................................
*oświadczamy, iż należymy do tej samej grupy kapitałowej wraz z następującymi
podmiotami:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
*oświadczamy, iż nie należymy do grupy kapitałowej.
*Niepotrzebne skreślić

……………………..., dnia ……………………
…….............................................
(podpis/y i pieczęć/cie imienna/e osoby/osób
uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)

__
54
tel: +48 59 84 88 300
urzad@um.slupsk.pl

www.fb.com/MiastoSlupsk
www.slupsk.pl

Załącznik Nr 10 do IWZ
Dane Wykonawcy:
Nazwa

…..................................................................................................
Adres
…..................................................................................................
…..................................................................................................
Tel ................... Fax ….................. adres e-mail: …..............................
NIP….................................REGON ..................................
WYKAZ PODWYKONAWCÓW
uczestniczących w realizacji zamówienia publicznego
na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz
usług kurierskich na rzecz Miasta Słupska i jego jednostek organizacyjnych
(Nr postępowania: RZP.271.9.2017)
/zgodnie z art. 36b ustawy Pzp/
część …... zamówienia

Lp

Zakres usług, które mają być wykonane
przez Podwykonawcę

Nazwa (firmy) Podwykonawców
o ile jest znana na etapie składania dokumentu)

1.

2.

Uwaga: w przypadku braku podwykonawców należy wpisać „nie dotyczy”.
POUCZENIE:
Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia
publicznego przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument
albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…)
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

……………………..., dnia ……………………
..........................................

(podpis/y i pieczęć/cie imienna/e osoby/osób
uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)

__
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Załącznik Nr 11 do IWZ
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu określonych w …..... IWZ
dot. części ..… zamówienia
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc upoważnionym(/mi)
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

do reprezentowania:

…………………………….………………………………….………………………………………………..……
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(/y):
1. że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), odda Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………....…………………………….…………….
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby:…………………………………………………………………………………………
(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia pn. Świadczenie usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich na rzecz Miasta
Słupska

i

jego

jednostek

organizacyjnych

w

roku

2018

(Nr

postępowania:

RZP.271.9.2017) w celu jego należytego wykonania.
2. Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
to: ………….………………………………………………………………………………………………………………….......
3. Zakres i okres udziału wyżej wymienionego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego:............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….................
4. Wyżej wymieniony podmiot, na zdolności którego wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
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zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.

Uwaga: warunki dotyczące niniejszego zobowiązania zawarte są w pkt. V.2 IWZ.
POUCZENIE:
Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia
publicznego przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument
albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…)
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

………………………………………
(miejsce i data złożenia oświadczenia)
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(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
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Załącznik Nr 12A do IWZ
Istotne postanowienia umowy

Preambuła
Miasto Słupsk oświadcza, iż zawierając niniejszą umowę działa jako Zamawiający
w imieniu własnym i na rzecz jednostek organizacyjnych miasta na podstawie
udzielonych pełnomocnictw i zawartego porozumienia oraz Zarządzenia Prezydenta
Miasta Słupska Nr 372/RZP/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r. oraz nr 891/RZP/2017 z dnia
28 sierpnia 2017r. (podstawa prawna: art. 16 ust. 1, 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm. zwanej dalej ustawą Pzp).
Zadaniem Miasta Słupska jako Zamawiającego jest przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy Pzp pn.
"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miasta
Słupska i jego jednostek organizacyjnych w roku 2018” oraz udzielenie zamówienia.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Pzp.
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo
Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1481) na rzecz Miasta
Słupska oraz jego jednostek organizacyjnych zgodnie z Wykazem jednostek,
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik Nr 2 do umowy.
§ 2.
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI
Umowa obowiązuje od …………….. do 31 grudnia 2018 roku lub do wyczerpania kwoty,
stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.
§ 3.
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi objęte niniejszą umową zgodnie ze
Szczegółowym opisem przedmiotu umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy
oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
__
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

1) ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481)
i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze;
2) międzynarodowymi przepisami pocztowymi w zakresie świadczenia usług
pocztowych w obrocie zagranicznym, o ile stanowią inaczej niż to zostało
uregulowane przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;
3) ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), regulująca tryb doręczania pism nadanych
w postępowaniu administracyjnym;
4) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz.
201 z późn. zm.) – regulującą tryb doręczania pism nadanych w trybie ordynacji
podatkowej;
5) ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.) – regulującą tryb doręczania pism nadanych
w trybie postępowania cywilnego;
6) Regulaminem usług pocztowych Wykonawcy.
7) Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora
wyznaczonego.
8) Regulamin świadczenia usługi odbioru korespondencji
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia
było co najmniej …... listonoszy oraz …... pracownik obsługi administracyjnej
zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę w wymiarze co najmniej ¾ etatu
czasu pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania,
spółdzielczej umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) lub właściwych przepisów państwa
członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w ramach zatrudnienia socjalnego,
o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym
(Dz. U. z 2016r., poz. 1828) (np. zatrudnienie wspierane, w tym w ramach
spółdzielni socjalnej lub Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego) lub
odpowiadające mu programy lub formy zatrudnienia określone w przepisach państw
członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 2 byli pracownikami
Wykonawcy lub podwykonawcy.
Zatrudnienie określonej w ust. 2 liczby pracowników powinno trwać nieprzerwanie
przez cały okres trwania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego (niezwłocznie jednak nie
później niż 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiego wezwania) do
udokumentowania spełniania faktu zatrudnienia osób, poprzez przedłożenie
Zamawiającemu zbiorczego zestawienia osób zatrudnionych na umowę o pracę przy
wykonaniu Umowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż wszystkie osoby ujęte
sumarycznie w zestawieniu zatrudnione były przy wykonaniu przedmiotu Umowy wg
stanu na określony dzień na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie zgłoszenia, w trakcie realizacji umowy,
Wykonawcy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w celu zweryfikowania spełniania
przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia.
W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia
wymaganej liczby wskazanych osób, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania
umowy.
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§ 4.
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający akceptuje regulamin Wykonawcy dotyczący świadczenia usług
pocztowych oraz regulamin odbioru korespondencji, o ile zapisy w tych
regulaminach nie będą sprzeczne z zapisami Istotnych Warunków Zamówienia
i niniejszej umowy, nie będą nakładać na Zamawiającego dodatkowych
obowiązków, ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, generować dodatkowych kosztów, innych niż
przewidziane w umowie. W wypadku wystąpienia sprzeczności między zapisami
IWZ i umowy a regulaminami, obowiązują zapisy IWZ i umowy, z zastrzeżeniem
ust. 9 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 2 do umowy).
§ 5.
WYNAGRODZENIE
1. Minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy wynosi
brutto …......................... zł (słownie złotych: ….............................…), w tym
podatek VAT w kwocie ……………………. zł.
2. Maksymalna
wartość
przewidywanego
prawa
opcji
wynosi
brutto
…......................... zł (słownie złotych: ….............................…), w tym
podatek VAT w kwocie …………………… zł.
3. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy
łącznie z prawem opcji wynosi brutto …......................... zł (słownie złotych:
….............................…), w tym podatek VAT w kwocie ……………………. zł.
4. Zobowiązania finansowe, o których mowa w ust. 1, 3, obejmują wszystkie koszty
Wykonawcy związane z realizacją umowy.
5. W przypadku, gdy należności z tytułu realizacji umowy osiągną kwotę, o której
mowa w ust. 3, przed upływem okresu jej obowiązywania, umowa ulega rozwiązaniu
na mocy niniejszego postanowienia bez potrzeby składania przez Strony
dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, a Wykonawcy nie będą przysługiwały
z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego.
6. Ilości wskazane w Załączniku Nr 3 do umowy są ilościami orientacyjnymi.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych
w tabeli. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie
+/- 30% wartości brutto podanej w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 4
do umowy. Oznacza to, że Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która
zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70 % wartości
brutto podanej w ofercie Wykonawcy. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji
w zależności od jego potrzeb związanych z realizacją przedmiotu zamówienia
maksymalnie do wartości o 30% wyższej od wartości brutto podanej w ofercie
Wykonawcy.
7. Faktury za należności z tytułu opłat za świadczenie usług objętych przedmiotem
umowy wystawiane będą przez Wykonawcę na Jednostki, określone w załączniku nr
1 do umowy.
8. Podmiotami regulującymi należności wobec Wykonawcy za świadczenie usług
objętych przedmiotem niniejszej są Jednostki. Każda Jednostka reguluje należności
__
60
tel: +48 59 84 88 300
www.fb.com/MiastoSlupsk
urzad@um.slupsk.pl
www.slupsk.pl

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

indywidualnie za świadczone na jego rzecz usługi. Wykaz Jednostek stanowi
załącznik nr 1 do umowy.
Rozliczenie za wykonanie usług, o których mowa w § 1 ust.1, odbywać się będzie
oddzielnie dla każdej Jednostki.
Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy.
Faktury z tytułu należności wynikających z realizacji umowy, wystawiane będą
w terminie do 10 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.
Należności wynikające z faktur, Jednostki regulować będą przelewem na konto
wskazane przez Wykonawcę, w terminie ….. dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Na przelewie Jednostka zobowiązana jest określić tytuł
wpłaty "wpłata za fakturę nr............, umowa nr ......”.
Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy wynikać będzie z rzeczywistej ilości
przesyłek nadanych i zwróconych z powodu braku możliwości ich doręczenia
w okresie rozliczeniowym, potwierdzonej co do ilości i wagi na podstawie
dokumentów nadawczych lub oddawczych. Podstawą obliczenia należności będą
ceny jednostkowe brutto określone w Formularzu cenowym Wykonawcy,
stanowiącym załącznik Nr 3 do umowy. W stosunku do Jednostek określonych
w pkt. 26 Szczegółowego opisu przedmiotu umowy, wynagrodzenie to będzie
uwzględniać miesięczną opłatę za odbiór przesyłek z siedziby Jednostki
i dostarczenie przesyłek do siedziby Jednostki.
Wykonawca będzie składał osobie wskazanej w § 7 ust. 1 zestawienie analityczne
w terminie do 15 dnia każdego miesiąca po miesiącu, którego zestawienie dotyczy.
Zestawienie będzie składane w formie elektronicznej (format pdf. oraz edytowalny
arkusz kalkulacyjny Open Office) i zawierać będzie dane dotyczące bieżącej
realizacji umowy w odniesieniu do każdej Jednostki w ujęciu wartościowym, ze
stanem na koniec każdego miesiąca.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby
upoważnionej ze strony Zamawiającego do jej przyjęcia.
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca naliczać będzie odsetki
ustawowe za opóźnienie oraz zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia usług
do czasu uregulowania należności. Odsetki za niezapłacone w terminach faktury
płacone będą przez Zamawiającego na podstawie noty odsetkowej.

§ 6.
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca powierza Podwykonawcom zakres usług wymieniony w załączniku
Nr 8 do umowy.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania i zaniechania Podwykonawców oraz
osób, z których pomocą prace wykonuje, jak również Podwykonawców oraz osób,
którym wykonanie prac powierza, jak za własne.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
__
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4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 7.
OSOBY UPOWAŻNIONE
1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego
będzie
............................................,
nr
tel.
….......................,
e -mail: ....................., fax ..................... .
2. Wykonawca ustanawia osobę/osoby upoważnioną/e do przyjmowania reklamacji
i bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym i Jednostkami:
….................... nr tel. ….................. adres e-mail …....................
….................... nr tel. ….................. adres e-mail …....................
….................... nr tel. ….................. adres e-mail …....................
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 - 2 następuje na piśmie i nie powoduje zmiany
umowy.

§ 8.
KARY UMOWNE
1.
2.

3.

4.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu
i Jednostkom przysługuje odszkodowanie oraz inne roszczenia na zasadach
i w wysokości określonych w ustawie Prawo pocztowe.
W przypadku nieterminowego odbioru przesyłek przygotowanych do doręczenia
Jednostkom przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,02%
wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3, za każdy
dzień zwłoki.
W przypadku przekroczenia terminu nadania przesyłki pocztowej, określonego
w pkt. 19 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 2 do
umowy), Jednostkom przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości
pięćdziesięciokrotności opłaty pobranej za nadanie danej przesyłki lub przekazu,
za każdy dzień zwłoki.
W przypadku, gdy placówki oddawczo-awizacyjne wymienione w załączniku nr 5
do niniejszej umowy w trakcie realizacji umowy nie będą spełniały wymagań
określonych w Rozdziale V. ust. 1.1.2. pkt. b tiret 2 IWZ , Zamawiający wyznaczy
Wykonawcy 14-dniowy (czternastodniowy) termin na usunięcie nieprawidłowości,
dostosowanie do wymogów Zamawiającego bądź wskazanie innej placówki
spełniającej wymogi IWZ, a w przypadku powtórnego zgłoszenia
nieprawidłowości, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
300 zł (słownie: trzysta zł) brutto za każdy dzień zwłoki, aż do czasu zgłoszenia
usunięcia niezgodności.
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5.

W każdym przypadku, gdy rozwiązanie umowy przez Zamawiającego następuje
z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej
w wysokości 10% kwoty, o której mowa w §5 ust. 3.
6. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązania,
o którym mowa w § 3 ust 2, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną
w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,
7. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 5 Zamawiający
naliczy Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w wysokości 200 zł za każdy
dzień opóźnienia,
8. W przypadku zmniejszenia w trakcie realizacji niniejszej umowy liczby placówek
pocztowych lub liczby doręczycieli o więcej niż 10% w stosunku do
zadeklarowanej liczby w Ofercie, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną
w wysokości 3000 zł za każdy stwierdzony przypadek zmniejszenia liczebności
powyżej wskazanego 10% progu w stosunku do ilości zaoferowanych w ofercie.
9. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia
wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej strona
uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za
każdy dzień opóźnienia.
10. W przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę kar umownych w ciągu 14 dni od
daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy
w stosunku do Zamawiającego.
11. Zamawiającemu i poszczególnym Płatnikom przysługuje prawo do kumulacji kar
umownych z różnych tytułów.
12. Zamawiającemu i Jednostkom przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach
ogólnych według Kodeksu cywilnego w części przekraczającej zastrzeżone kary
umowne oraz z tytułów nieobjętych zastrzeżonymi karami umownymi.

§ 9.
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy
w szczególności w następujących przypadkach:
a) zmniejszenia liczby Jednostek postępowania w przypadku likwidacji danego
podmiotu;
b) aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu
siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.;
c) wprowadzenia przez Wykonawcę korzystnych dla Zamawiającego zmian
w cennikach usług, polegających na obniżeniu cen, wprowadzenia rabatów
itp.;
d) wprowadzenia przez Wykonawcę nowych usług, będących usługami
pocztowymi i niewykraczającymi poza przedmiot zamówienia, korzystnych
dla Zamawiającego i nieistniejących w dniu zawarcia umowy;
e) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
f) zmiany godzin urzędowania placówek oddawczo-awizacyjnych z zachowaniem
wymagań określonych w pkt. 26 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
(załącznik Nr 2 do umowy);
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g) zmiany placówki oddawczo-awizacyjnej ze względów organizacyjnych lub
przyczyn losowych;
h) zmiany Jednostek, dla których świadczona jest usługa odbioru i doręczania
przesyłek pocztowych oraz godzin realizacji tych usług;
i) zmiany dotyczące realizacji przedmiotu umowy, w tym umówionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:
- z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć
z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu
ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które
to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu realizacji
zamówienia Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego
pisemnie.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod
rygorem nieważności. Katalog istotnych zmian wskazany w ust. 1 nie uprawnia
Wykonawcy do żądania od Zamawiającego dokonywania tych zmian. Zamawiający
może wyrazić zgodę na ich dokonanie.

§ 10.
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa może być rozwiązana na zasadzie porozumienia Stron.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym
w przypadku:
1) pięciokrotnego zgłoszenia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 2-4 § 8
niniejszej umowy;
2) czterokrotnego niewykonania u określonych Jednostek przedmiotu umowy
w terminach ustalonych w pkt. 8, 19, 26 Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia (załącznik Nr 2 do umowy);
3) w przypadku likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia za część zamówienia wykonaną do dnia rozwiązania umowy.
4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy, w przypadku gdy Zamawiający
opóźnia się z płatnością należności za wykonaną usługę co najmniej dwa miesiące.
5. W przypadku wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania, Strony zobowiązują się do
dokonania, w terminie 2 miesięcy od zakończenia obowiązywania umowy, rozliczenia
liczby nadanych/zwróconych przesyłek, oraz zastosowanych opłat, a w razie
potrzeby również do zwrotu kwot nienależnych wynikających z takiego rozliczenia na
podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur korygujących VAT.

§ 11.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
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okolicznościach. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy następuje na piśmie
i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych,
które mogą wpływać na realizację przedmiotu umowy, takich jak nazwa firmy,
adres, numer konta, numer NIP itp.
2. Wszystkie postanowienia IWZ są wiążące dla obu Stron umowy.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, wynikających z niniejszej umowy jest
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017r., poz. 1579);
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r., poz. 459
z późn. zm.);
3) ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2017r., poz.
1481), oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
5. Integralną część umowy stanowią:
1) Wykaz Jednostek organizacyjnych - załącznik Nr 1 do umowy,
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 2 do umowy,
3) Formularz Cenowy Wykonawcy - załącznik nr 3 do umowy,
4) Oferta Wykonawcy z dnia …............ 2017 r. - załącznik nr 4 do umowy,
5) Wykaz placówek oddawczo-awizacyjnych Wykonawcy – załącznik nr 5 do
umowy,
6) Kopia Pełnomocnictwa do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy załącznik Nr 6 do umowy;
7) Wykaz Podwykonawców – załącznik nr 7 do umowy.
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego. Zamawiający przekaże Jednostkom
organizacyjnym określonym w Załączniku nr 1 do umowy, potwierdzoną za zgodność
z oryginałem kopię podpisanej umowy wraz z załącznikami.
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Załącznik Nr 12 B do IWZ
Istotne postanowienia umowy

Preambuła
Miasto Słupsk oświadcza, iż zawierając niniejszą umowę działa jako Zamawiający
w imieniu własnym i na rzecz jednostek organizacyjnych miasta na podstawie
udzielonych pełnomocnictw i zawartego porozumienia oraz Zarządzenia Prezydenta
Miasta Słupska Nr 372/RZP/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r. oraz nr 891/RZP/2017 z dnia
28 sierpnia 2017r. (podstawa prawna: art. 16 ust. 1, 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm. zwanej dalej ustawą Pzp).
Zadaniem Miasta Słupska jako Zamawiającego jest przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy
Pzp pn.
"Świadczenie usług kurierskich na rzecz Miasta Słupska i jego jednostek
organizacyjnych ” oraz udzielenie zamówienia.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zgodnie
z ustawą Pzp.

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania
przesyłek kurierskich i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo
Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1481) na rzecz Miasta
Słupska oraz jego jednostek organizacyjnych zgodnie z Wykazem Jednostek
organizacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik Nr 2 do umowy.

§ 2.
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI
Umowa obowiązuje od …………... do 31 grudnia 2018 roku lub do wyczerpania kwoty,
stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.

§ 3.
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi objęte niniejszą umową zgodnie
ze Szczegółowym opisem przedmiotu umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do
umowy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

1) ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r., poz.
1481) i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze;
2) międzynarodowymi przepisami pocztowymi w zakresie świadczenia usług
pocztowych w obrocie zagranicznym, o ile stanowią inaczej niż to zostało
uregulowane przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;
3) Regulaminem usług pocztowych Wykonawcy.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu
zamówienia było co najmniej …... kurierów oraz …... pracownik obsługi
administracyjnej zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę
w wymiarze co najmniej ¾ etatu czasu pracy na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666
z późn. zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego UE lub
Europejskiego Obszaru gospodarczego, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub w ramach zatrudnienia socjalnego, o którym mowa
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U.
z 2016r., poz. 1828) (np. zatrudnienie wspierane, w tym w ramach spółdzielni
socjalnej lub Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego) lub odpowiadające
mu programy lub formy zatrudnienia określone w przepisach państw
członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 2 byli pracownikami
Wykonawcy lub podwykonawcy.
Zatrudnienie określonej w ust. 2 liczby pracowników powinno trwać
nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego (niezwłocznie jednak
nie później niż 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiego wezwania) do
udokumentowania spełniania faktu zatrudnienia osób, poprzez przedłożenie
Zamawiającemu zbiorczego zestawienia osób zatrudnionych na umowę o pracę
przy wykonaniu Umowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż wszystkie osoby
ujęte sumarycznie w zestawieniu zatrudnione były przy wykonaniu przedmiotu
Umowy wg stanu na określony dzień … na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie zgłoszenia, w trakcie realizacji
umowy, Wykonawcy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w celu
zweryfikowania spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia.
W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia
wymaganej liczby wskazanych osób, Zamawiający będzie uprawniony do
rozwiązania umowy.

§ 4.
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający akceptuje regulamin Wykonawcy dotyczący świadczenia usług pocztowych
oraz regulamin odbioru korespondencji, o ile zapisy w tych regulaminach nie będą
sprzeczne z zapisami IWZ i niniejszej umowy, nie będą nakładać na Zamawiającego
dodatkowych obowiązków, ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, generować dodatkowych kosztów,
innych niż przewidziane w umowie. W wypadku wystąpienia sprzeczności między
zapisami IWZ i umowy a regulaminami, obowiązują zapisy IWZ i umowy.
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§ 5.
WYNAGRODZENIE
1. Minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy
wynosi
brutto
….........................
zł
(słownie
złotych:
….............................…), w tym podatek VAT w kwocie ………………….. zł.
2. Maksymalna
wartość
przewidywanego
prawa
opcji
wynosi
brutto
…......................... zł (słownie złotych: ….............................…), w tym
podatek VAT w kwocie ……………………. zł.
3. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy
łącznie z prawem opcji wynosi brutto …......................... zł (słownie złotych:
….............................…), w tym podatek VAT w kwocie …………………. zł.
4. Zobowiązania finansowe, o których mowa w ust. 1, 3, obejmują wszystkie koszty
Wykonawcy związane z realizacją umowy.
5. W przypadku, gdy należności z tytułu realizacji umowy osiągną kwotę, o której
mowa w ust. 3, przed upływem okresu jej obowiązywania, umowa ulega
rozwiązaniu na mocy niniejszego postanowienia bez potrzeby składania przez
Strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, a Wykonawcy nie będą
przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego.
6. Ilości wskazane w Załączniku Nr 3 do umowy są ilościami orientacyjnymi.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach
podanych w tabeli. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa
opcji w zakresie +/- 30% wartości brutto podanej w ofercie Wykonawcy,
stanowiącej załącznik nr 4 do umowy. Oznacza to, że Zamawiający gwarantuje,
iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu
umowy wyniesie 70 % wartości brutto podanej w ofercie Wykonawcy.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zależności od jego potrzeb
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia maksymalnie do wartości o 30%
wyższej od wartości brutto podanej w ofercie Wykonawcy.
7. Faktury za należności z tytułu opłat za świadczenie usług objętych przedmiotem
umowy wystawiane będą przez Wykonawcę na Jednostki, określone
w załączniku nr 1 do umowy.
8. Podmiotami regulującymi należności wobec Wykonawcy za świadczenie usług
objętych przedmiotem niniejszej umowy są Jednostki. Każda Jednostka reguluje
należności indywidualnie za świadczone na jego rzecz usługi. Wykaz Jednostek
stanowi załącznik nr 1 do umowy.
9. Rozliczenie za wykonanie usług, o których mowa w § 1 ust. 1, odbywać się będzie
oddzielnie dla każdej Jednostki.
10. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy.
11. Faktury z tytułu należności wynikających z realizacji umowy, wystawiane będą
w terminie do 10 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.
12. Należności wynikające z faktur, Jednostki regulować będą przelewem na konto
wskazane przez Wykonawcę, w terminie ….. dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Na przelewie Jednostka zobowiązana jest
określić tytuł wpłaty "wpłata za fakturę nr............, umowa nr ......”.
13. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy wynikać będzie z rzeczywistej ilości
przesyłek nadanych i zwróconych z powodu braku możliwości ich doręczenia
w okresie rozliczeniowym, potwierdzonej co do ilości i wagi na podstawie
dokumentów nadawczych lub oddawczych. Podstawą obliczenia należności będą
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ceny jednostkowe brutto określone w Formularzu cenowym Wykonawcy,
stanowiącym załącznik Nr 4 do umowy.
14. Wykonawca będzie składał osobie wskazanej w § 7 ust. 1 zestawienie analityczne
w terminie do 15 dnia każdego miesiąca po miesiącu, którego zestawienie
dotyczy. Zestawienie będzie składane w formie elektronicznej (format pdf. oraz
edytowalny arkusz kalkulacyjny Open Office) i zawierać będzie dane dotyczące
bieżącej realizacji umowy w odniesieniu do każdej Jednostki w ujęciu
wartościowym, ze stanem na koniec każdego miesiąca.
15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu
osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego do jej przyjęcia.
16. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
17. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca naliczać będzie odsetki
ustawowe za opóźnienie oraz zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia
usług do czasu uregulowania należności. Odsetki za niezapłacone w terminach
faktury płacone będą przez Zamawiającego na podstawie noty odsetkowej.

§ 6.
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca powierza Podwykonawcom zakres usług wymieniony w załączniku
Nr 6 do umowy.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania i zaniechania Podwykonawców oraz
osób, z których pomocą prace wykonuje, jak również Podwykonawców oraz osób,
którym wykonanie prac powierza, jak za własne.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego
przedstawia dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy.
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 7.
OSOBY UPOWAŻNIONE
1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego
będzie ............................................, nr tel. …......................., e -mail:
....................., fax ..................... .
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2. Wykonawca ustanawia osobę/osoby upoważnioną/e do przyjmowania reklamacji
i bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym i Jednostkami:
…..................... nr tel. …..................... adres e-mail ….................
…..................... nr tel. …..................... adres e-mail ….................
…..................... nr tel. …..................... adres e-mail ….................
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 - 3 następuje na piśmie i nie powoduje
zmiany umowy.

§ 8.
KARY UMOWNE
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu
i Jednostkom przysługuje odszkodowanie oraz inne roszczenia na zasadach
i w wysokości określonych w ustawie Prawo pocztowe.
2. W przypadku nieterminowego odbioru przesyłek przygotowanych do doręczenia,
Jednostkom przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 2%
wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3, za każdy
dzień zwłoki.
3. W każdym przypadku, gdy rozwiązanie umowy przez Zamawiającego następuje
z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej
w wysokości 10% kwoty, o której mowa w §5 ust. 3.
4. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązania,
o którym mowa w § 3 ust 2, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną
w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,
5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 5 Zamawiający
naliczy Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w wysokości 200 zł za każdy
dzień opóźnienia,
6. W przypadku zmniejszenia w trakcie realizacji niniejszej umowy liczby
pracowników, o których mowa w § 3 ust 2 o więcej niż 10% w stosunku do
zadeklarowanej liczby w Ofercie, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną
w wysokości 3000 zł za każdy stwierdzony przypadek zmniejszenia liczebności
powyżej wskazanego 10% progu w stosunku do ilości zaoferowanych w ofercie.
7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia
wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej strona
uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za
każdy dzień opóźnienia.
8. W przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę kar umownych w ciągu 14 dni od
daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy
w stosunku do Zamawiającego.
9. Zamawiającemu i poszczególnym Jednostkom przysługuje prawo do kumulacji
kar umownych z różnych tytułów.
10. Zamawiającemu i Jednostkom przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach
ogólnych według Kodeksu cywilnego w części przekraczającej zastrzeżone kary
umowne oraz z tytułów nieobjętych zastrzeżonymi karami umownymi.
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§ 9.
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy
w następujących przypadkach:
a) zmniejszenia liczby Jednostek postępowania w przypadku likwidacji danego
podmiotu;
b) aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu
siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.;
c) wprowadzenia przez Wykonawcę korzystnych dla Zamawiającego zmian
w cennikach usług, polegających na obniżeniu cen, wprowadzenia rabatów itp.;
d) wprowadzenia przez Wykonawcę nowych usług, będących usługami pocztowymi
i niewykraczającymi poza przedmiot zamówienia, korzystnych dla
Zamawiającego i nieistniejących w dniu zawarcia umowy;
e) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
f) zmiany Jednostek, dla których świadczona jest usługa odbioru i doręczania
przesyłek kurierskich oraz godzin realizacji tych usług;
g) zmiany dotyczące realizacji przedmiotu umowy, w tym umówionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:
- z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć
z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu
ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu realizacji
zamówienia Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego
pisemnie.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod
rygorem nieważności. Katalog istotnych zmian wskazany w ust. 1 nie uprawnia
Wykonawcy do żądania od Zamawiającego dokonywania tych zmian.
Zamawiający może wyrazić zgodę na ich dokonanie.

§ 10.
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa może być rozwiązana na zasadzie porozumienia Stron.
2. Zamawiającemu
przysługuje
prawo
rozwiązania
umowy
w
trybie
natychmiastowym w przypadku:
1) pięciokrotnego zgłoszenia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 2-4 § 8
niniejszej umowy;
2) czterokrotnego niewykonania u określonej Jednostki przedmiotu umowy
w terminach ustalonych w ust. 3, 11 Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia (załącznik Nr 2 do umowy);
3) w przypadku likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia za część zamówienia wykonaną do dnia rozwiązania umowy.
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4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy, w przypadku gdy
Zamawiający opóźnia się z płatnością należności za wykonaną usługę co najmniej
dwa miesiące.
5. W przypadku wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania, Strony zobowiązują się do
dokonania, w terminie 2 miesięcy od zakończenia obowiązywania umowy,
rozliczenia liczby nadanych/zwróconych przesyłek, oraz zastosowanych opłat,
a w razie potrzeby również do zwrotu kwot nienależnych wynikających z takiego
rozliczenia na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur korygujących
VAT.

§ 11.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku odstąpienia od
umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy następuje na piśmie
i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach
danych, które mogą wpływać na realizację przedmiotu umowy, takich jak nazwa
firmy, adres, numer konta, numer NIP itp.
2. Wszystkie postanowienia IWZ są wiążące dla obu Stron umowy.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, wynikających z niniejszej umowy jest
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności
przepisy:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017r., poz. 1579);
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r., poz. 459
z późn. zm.);
3) ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2017r., poz.
1481), oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
5. Integralną część umowy stanowią:
1) Wykaz Jednostek organizacyjnych - załącznik Nr 1 do umowy,
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 2 do umowy,
3) Formularz Cenowy Wykonawcy - załącznik nr 3 do umowy,
4) Oferta Wykonawcy z dnia …............ 2017 r. - załącznik nr 4 do umowy,
5) Kopia Pełnomocnictwa do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy - załącznik
Nr 5 do umowy;
6) Wykaz Podwykonawców – załącznik Nr 6 do umowy.
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego. Zamawiający przekaże Jednostkom
organizacyjnym określonym w Załączniku nr 1 do umowy, potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kopię podpisanej umowy wraz z załącznikami.
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